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Karaganda  
 
Possessing the unique ethnocultural and religious diversity, the modern Kazakhstan retains 

interreligious and interethnic peace, supports the balance of interests of different ethnic and cultural 
groups. But the republic does not exist in an isolated space. In the context of global trends of exacerbation 
of interethnic and interconfessional contradictions, intolerance, growth is now seen not only in the third 
world countries, but also in major European countries and the United States. The Special sharpness 
reaches the religious question. 

The inevitability of involvement in the international information space, while preserving elements of 
the "Soviet tradition" confessional and ethnic "reincarnation", gives rise to more questions and fears of 
destabilization than the responses to them, although it has the ultimate aim of providing a basic need of 
modern man – needs in stability, psychological assurance and protection from the risks and fears of 
"losing yourself" – the loss of a sense of identity. 

Valuetarget amorphousness, unusual for us anomie both objectives and means to make contact to the 
identification models "historically" established themselves as the most stable – religious and ethnic (and 
in most classical forms consistent with each other). They are at the moment for most of the "postSoviet 
people", the personification of stability and firmness of value systems and, consequently, the ability to 
respond to one of the basic human requests in a stable, holistic identity. 

However, all is not as smooth as it might seem at first sight and the process of adoption of identities 
may not seem so sketchy. Naturally, each of us already has the experience we are the result of social 
construction, and the adoption of new models cannot flow out completely painless and out the need of a 
quite reasonable cause for the generalization of these system of values of samples in the context of the 
existing model of selfidentification [1, p. 478525]. So we are talking about that confessional identity 
cannot be seen as separate model like a new dress which modern Kazakhstani buy to feel more 
comfortable. This is a difficult, contradictory process, which requires a long time and is associated not 
only and not so much with the desire of the "posthuman" to relate to the faith (often realized only need to 
find the meaning, the social and psychological stability), but also, to a greater extent the role of the 
influence of others, "significant others" [1, p. 213224] interwoven with us in some social network. What 
is the role of the network influence in the formation of confessional identity of modern Kazakhstan 
citizen, and whether always inclusiveness in strong religious network has unambiguous implications, 
because as shown by the data of the surveys and observations to the "strong network" category [2] in a 
modern society in religious institutions can be attributed mainly nontraditional religious organizations.   

Today quite often talk about a new stage of sociocultural evolution of mankind, often raised the 
question of the sunset of the era of traditional religions, marked the end of centuries of domination of 
traditional Christianity and Islam in the consciousness of society. This is directly related to the overall 
assessment of the prospects for the development of the religious situation in the modern world, as well as 
with the question of the spread of nontraditional religions.  

The process of democratization of the state and social system of Kazakhstan at the border of the 
centuries took also the religious sphere. On the background of radical changes in all spheres of life of 
Kazakhstani society, the problem of relations and dialogue between the state and religious associations 
has acquired special urgency. Its balance and functionality largely determined by not only the condition 
of international relations, but also the social and political situation as a whole. In this period there was an 
increase in the number of confessions and religious movements operating in the country, accompanied by 
a rapid increase in the number of their supporters and followers. 

Kazakhstan originally chose the way of liberalization of the activities of religious associations. It was 
expressed in the constitutional principles of the separation of religion from the state, recognition of 
freedom conscience and worship, ideological and political diversity. Activity of religious communities 
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until recently governed by the law "On freedom of religion and religious associations". It was one of the 
first laws that was adopted by an independent Kazakhstan in January 1992. Since then, the law has been 
amended several times, but they were mostly editorial character. They do not address important issues 
such as, for example, the registration of religious associations. Over the past since independence 20 years 
the legislation in all areas has undergone significant changes, and the law "On freedom of religion and 
religious associations" remained almost unchanged, and it ceased meet modern requirements.  

In connection with this on October 11, 2011 in the country was adopted a new law, which regulates 
the activity of religious associations, the law of the Republic of Kazakhstan "On religious activity and 
religious associations". At the moment, "the law is based on the fact that the Republic of Kazakhstan 
proclaims itself a democratic, secular state, confirms the right of everyone to freedom of conscience and 
guarantees the equality of everyone, regardless of his religious convictions, recognizes the historical role 
of Islam of the Hanafi direction and Orthodox Christianity in the development of culture and spiritual life 
of the people, respect other religions, combined with the spiritual heritage of the people of Kazakhstan, 
recognizes the importance of interfaith harmony, religious tolerance and respect for religious beliefs of 
citizens" [3]. 

The structure of the confessional space of Kazakhstan for the years of sovereignty has undergone 
significant changes. The Republic is a unique model, when the country being in the face of Islamic ethno 
demographic majority (in Kazakhstan there are more than seventy percent of the adherents of Islam), may 
be a model of interfaith harmony. The fact that the majority of the population professes Islam, does not 
infringe upon the interests of other religions and does not interfere with their full functioning. This is 
indicated by the expansion of the number of religious establishments of nonMuslim faiths. The country 
has more than a thousand missions and prayer houses of Protestant associations, the Jewish community, 
constructed a Buddhist temple. The population supports the current practice of interreligious consensus, 
providing supremacy of secular format, combined with a soft patronage of traditional confessions.  

For today (based on the original data of conducted researches): 
1. The majority of Kazakhstani consider themselves believers and supporters of the traditional 

religions (Islam/Christianity/Catholicism);  
2. Religious identification at the level of everyday consciousness often appears as a part of ethnic and 

religious community, then there is a certain part of the population sincerely believes that belongs to the 
same confession, which is traditionally distributed among representatives of their nationality;     

3. Missionary activity of foreign religious associations yielded "positive" results in terms of 
increasing the number of followers and the formation of strong networks of confessional communication;  

4. The confessional identity of the majority of Kazakhstani is formed in the context of networks of 
individual communication under the influence of relatives, friends and members of Internet forums, many 
of which support even closer relationship than with relatives; 

5. The awareness of confessional identity in the majority of Kazakhstani is weak. Religious behavior 
in the context of the existing models of confessional identity of Kazakhstani is a symbiosis of ethnic and 
religious traditions with elements of weaving resonant life situations;  

6. On the background of the weakness of the individual communication networks nontraditional 
religions assume "relevance" and "love encirclement", actively expanding confessional communication 
network; 

7. The majority of Kazakhstani demonstrates absolute religious tolerance in relation to the traditional 
confessions; 

8. Nontraditional religious doctrines cause a negative reaction (but often not backed up by real 
information), mostly because of their association with religious extremism. 

Religion in modern societies is becoming a symbol of the social construct in the sense that 
religious faith is not perceived in the context of transcendental needed for the adoption and 
execution of religious practices [1, p. 213-224].  

Religious worldview of the majority of modern Kazakhstani, as well as representatives of other post
Soviet countries are largely eclectically. This is due to the fact that the process of appeal to religion 
occurs in a situation where a system of knowledge, given a secular format, forms in the ordinary 
consciousness of the prevalence of nonreligious component.  

By the results of sociological research on the territory of the Karaganda region called 
themselves believers 69% of respondents. However, the number of practicing believers is much less.  

In the context of the research theme we, first of all, were interested in the question about the level of 
the religious identity of the population of the Karaganda region. In accordance to the received data the 
level of ethnic identity of people in the region is much higher than the level of confessional identity. The 
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identification by the respondents themselves with one or another confession for the most part based on 
their ethnic background. So the majority of kazakhs professes Islam, the European ethnic groups in the 
majority are Christian. It should also be noted that the level of ethnic identity development is not 
particularly high for most ethnic groups. And the highest level of ethnicity demonstrate villagers.  

Given data allow us to assume that a large part of the population of Karaganda region religious 
identity expressed by ethnicity, although given the necessary transcendence of the first output (on 
completion stage of registration institute of religion in the system less stable forms of typing), we get 
them a clear distinction, on the more severe form of individual consciousness of religious identity. At the 
same time there is confusion at the level of individual consciousness of ethnic and confessional identities.  

However, in order to characterize the confessional situation and religious identity in modern 
Kazakhstan society, the usual statistics are not enough. It is important to fix the opinion of those who are 
part of this institution, knows it inside. So were conducted oral and written interviews with key religious 
figures (in number of adherents) of traditional religions (Imam of the Central Mosque of the Karaganda 
region, Archpriest Vvedensky cathedral, representative of Interdiocesan Major Seminary "Mary – Mother 
of the Church").   

Speaking about the role of religion in modern Kazakhstan society two of the respondents noted its 
consolidating function – representatives of Islam and Orthodox Christianity (the most numerous on the 
number of followers of religion in Kazakhstan). The representative of the Catholicism was more reserved 
in his characterization of the church's mission. 

Speaking of motivation appeals to religion of modern Kazakhstanis religious leaders have noted it is 
not always unambiguous. In particular, it was said that today it is possible to observe the consumer 
attitude to religion, for example, a man turns to God only when faced with life's difficulties, seeking 
salvation, asks for help. It is also one of the main reasons may be a need to follow the traditions of the 
national culture and language. And not always the faithful turn to God for their internal needs. Reasons 
for such religious behavior can be called, in the opinion of the clergy, the lack of religious education and 
a lack of educated religious leaders.  

The last twenty years have seen increasing interest of Kazakhstani to religion, a growing number of 
people visiting the holy places (pilgrimage), committing religious rituals (wedding, christening, etc.), to 
observe religious customs. This, according to religious leaders participated in the survey and is the main 
form of manifestation of faith among parishioners: "Parishioners attending the church, trying to observe 
religious rituals associated with life situations. For example, a christening, a wedding" (direct quote from 
an interview). 

For the majority of citizens of the republic, who consider themselves Muslims or Christians, the 
presence of religion in their lives confined to ceremonial party – weddings, funerals, childbirth. Believers 
do the necessary religious rituals prescribed in the holy book. "For every Muslim is required to believe 
that Allah is one and omnipotent, and this is the first duty of Muslims. Prayers are performed, including 
Friday prayers (namaz) in the mosques. Frequented their men as religion prescribes mandatory visit is 
their mosques and committing ritual. On the basis of their financial capabilities believers make the 
pilgrimage (hadj) to the holy places (Mecca, Medina). Annually increases the number of Muslims who 
observe fasting (oraz), and helping disadvantaged (sadaqah and zeket)", – said the imam. 

Speaking about the composition of believers, the priests say that turning to religion elderly people, 
youth, women, and they can be from different ethnic groups. The representative of the mosque noticed 
that the youth become longer attach importance to religion, to observe religious canons and rituals, 
especially for men.  

One of the features common to all confessions, believed religious representatives of Islam and 
Orthodoxy, was the fact that now the religious identity is not always a consequence of the ethnicity. On 
the one hand as these mismatches ethnic belonging with confessional is a positive factor, as it can act as a 
consolidating national factor (nationality as citizenship), on the other hand, it may cause conflict 
situations, as prayers, worship and interviews in churches and mosques are held in the language of the 
ethnic majority of believers – russian or kazakh (the problem occurs, and until today the issue is not 
resolved). 

Thus, the position of religious leaders whose opinion can be considered as an expert, allowing once 
again to draw a conclusion that religious practices are consequence of the a specific type of formed 
confessional identities, most of them are fragmented due soon compliance its people customs and 
traditions (and often family) and/or difficult situations.      

For contemporary religious situation is characterized by increasing interest in religion and, 
consequently, increase in the number of believers. As for the confessional identity, from the standpoint of 
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quantitative indicators, we are dealing primarily with the situation of following the customs and traditions 
of their people, that is ethnicity. Correlation parameters match the influence of ethnicity on the self
determination of the region's resident, his commitment to the customs and traditions of its people, 
religious and ethnic utensil was 0.5, which is quite a high indicator. It may be noted that for some ethnic 
groups priori choice of religion cannot be conditioned historically. This suggests a low level of education 
not only in questions of religion but also in questions of ethnic history.  

Formation of confessional identity occurs under the influence primarily of relatives and family. On 
the second position are informational resources. And only in the last place it appears a spiritual person 
who is, in fact, traditionally should act as a source of religious education.    

Confessional behavior is realized mainly in the context of individual communication networks 
(which, as shown by qualitative research, consist mainly of relatives) and associated with the commission 
of traditional rituals (birth, marriage and death). Only an extremely high percentage of the respondents 
demonstrates the traditional confessional behavior based on the observance of all the rights of religious 
origin prescribed their religious community.   

Weakly expressed confessional identity is consistent with a high level of religious tolerance of 
inhabitants of Karaganda region for the representatives of traditional confessions.  

Thus, at the moment, a significant part of Kazakhstani is "formally" believers. Recognizing the 
importance of religion in their lives and the life of society, as well as the sharing, at least partially, moral 
norms and attitudes of religion, they do not realize is how much religion to define their lives and deeds. 
Their religious practices are fragmented and eclectic as far as fragmented and eclectic their confessional 
identity preserved the values of Soviet society, and pagan beliefs, acquired features of pseudoreligious 
doctrines and traditional ethnocultural component.  

In the modern Kazakh society, as in any other, the institution of religion occupies a central position 
as the institution of "producing" values and performs functions normativization and legitimation of 
modern life practices, it remains one of the major institutions of society, forming its basic values and 
normative standards [4, p. 342359]. The variety and inconsistency of confessional identity models 
presented by the institute, are the consequence of processes of transformation of the basic social 
institutions, and should be considered in this context as a natural phenomenon meet the needs of modern 
societies. 
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КУЛЬТУРА ОТНОШЕНИЙ ЛЮДЕЙ ДРУГ ДРУГУ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Газизова Р.Р., СФ БашГУ, г. Стерлитамак 

 
Глобальные изменения в мире определили новые условия жизнедеятельности человека, 

поставили его в новую позицию, прежде всего, по отношению к обществу, к людям и к самому 
себе. Современная сфера межличностных отношений в обществе все чаще характеризуется 
проявлениями эгоизма, индивидуализма, равнодушия, потери ответственности и духовности, 
отсутствием терпимости к другому, несформированностью установки на взаимопонимание и 
психологическую поддержку другого. Как замечает И.В. Дубровина «в нашем обществе 
существует дефицит психологических знаний, отсутствует психологическая культура, 
предполагающая интерес к другому человеку, уважение особенностей его личности, умение и 
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желание разобраться в своих собственных поступках, отношениях, переживаниях и т.п.» [7, с.58]. 
Психологическая неграмотность негативно отражается на всех сферах жизнедеятельности людей: 
семейных отношениях, образовании, здравоохранении, экономике, политике и т.д.  

Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и др. в своих трудах 
показали, что только приобщение к культуре делает в конечном итоге из каждого индивида 
человека. Человек становится способным к восприятию и осознанию своего собственного 
психического мира, принятию себя и других в этом мире только под влиянием культуры. В.А. 
Аверин отмечает, что влияние культуры на человека проявляет себя в разных измерениях. «В 
рамках первого из них культурное развитие человека означает культивирование в нем 
человечности, т.е. максимально полное его развитие… Вместе с тем, культурное развитие – это 
развитие творческих сил человека, поскольку любые продукты культуры – это результат 
творчества… Наконец, культурное развитие человека всегда предполагает поиск им смысла 
бытия, овладение ценностями, идеями, нормами и присвоение их, т.е. суть формирование 
этического (нравственного) мировоззрения» [1, с.38].  

Культура характеризует жизнедеятельность личности, группы, общества в целом, является 
специфическим способом бытия человека, имеет свои пространственновременные границы. 
Раскрывается культура через особенности поведения, сознание и деятельность человека равно как 
и через вещи, предметы, произведения искусства, орудия труда, через языковые формы, символы 
и знаки. В подобном контексте внутренней составляющей культуры личности выступает 
психологическая культура, являясь определенным качеством внутренней психической жизни 
человека как субъекта, личности и индивидуальности.  

Как отмечает И.А. Зимняя,  «общая культура определяется сформированностью, 
устойчивостью основных планов отношения к миру, к себе и характером их выраженности в 
поведении. Она предполагает внутреннюю культуру (такт, достоинство, уважение другого, 
ответственность, саморегулируемость) [3, с.18]. Согласно И.А. Зимней, эта «внутренняя культура» 
есть не что иное, как «психологическая культура», т.е. определенное качество внутренней 
психической жизни человека как субъекта, личности и индивидуальности. По мнению И.В. 
Дубровиной [7] психологическая культура складывается из двух компонентов: психологических 
знаний и общей культуры человека. Зрелую психологическую культуру она рассматривает как 
развитый механизм личностной саморегуляции, которая обеспечивает и эффективное, и 
безопасное, и гуманное взаимодействие с людьми, способность противостоять внешнему 
давлению, способность подавить отрицательные эмоциональные воздействия и сильные 
переживания, способность не допускать срывов деятельности при значительных психических и 
физических нагрузках, самоконтроль, выдержка, настойчивость в утверждении нравственных 
ценностей и отстаивании нравственных принципов.  

Л.С. Колмогорова вводит понятие общей психологической культуры и дает ему следующее 
определение: «Это составная часть базовой культуры личности как системной характеристики 
человека, позволяющая ему эффективно самоопределяться и самореализовываться в жизни, 
способствующая успешной социальной адаптации, саморазвитию и удовлетворенности жизнью» 
[4, с.48]. В.В. Семикин зрелую психологическую культуру определят как «развитый механизм 
личностной саморегуляции, которая обеспечивает и эффективное, и безопасное, и гуманное 
взаимодействие с людьми» [9, с.62]. Таким образом, психологическая культура проявляется в 
самоорганизации и саморегуляции любой жизнедеятельности человека, различных видов его 
базовых стремлений и тенденций, отношений личности к себе, к близким и дальним людям, к 
живой и неживой природе, миру в целом. С ее помощью человек более гармонично учитывает как 
внутренние требования психики, тела, так и внешние требования жизни.  

Центральным в развитии личности и ее культуры является отношение человека к другому 
человеку. Способ отношения к другому человеку С.Л. Рубинштейн выделяет в качестве 
центральной, смыслообразующей характеристики человека: «… первейшее из первых условий 
жизни человека – это другой человек. Отношение к другому человеку, к людям составляет 
основную ткань человеческой жизни, ее сердцевину. «Сердце» человека все соткано из его 
человеческих отношений к другим людям; то, чего он стоит, целиком определяется тем, к каким 
человеческим отношениям человек стремится, какие отношения к людям, к другому человеку он 
способен устанавливать» [8, с. 262].  

В отечественной психологической науке наиболее глубокая разработка категории 
«отношение» была сделана в концепции В.Н. Мясищева. Для него отношение – это 
основополагающая категория, которая описывает положение человека в мире, подчеркивает его 
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активную роль и является движущей силой личности. Согласно В.Н. Мясищеву, «отношения 
человека представляют сознательную, избирательную, основанную на опыте психологическую 
связь его с различными сторонами объективной действительности, выражающуюся в его 
действиях, реакциях и переживаниях» [6, с.48]. Система субъективнооценочных и сознательно
избирательных отношений личности к действительности, представляющая собой 
интериоризованный опыт взаимоотношений с другими людьми является психологическим ядром 
личности. Система отношений является движущей силой развития человека, определяет характер 
переживаний, жизненную позицию, поведение человека, характер организации и протекания 
деятельности. Способность личности строить свои отношения с другими людьми и окружающей 
действительностью характеризует ее на высшем уровне развития. 

Культура отношения людей друг к другу приобретает в настоящее время особое значение. В 
современном обществе начинают утрачиваться традиции взаимопомощи, подрывается авторитет 
морали и нравственности, исчезает уважение к старшим, оказывается в дефиците порядочность, 
сострадание, доброжелательность, все заметнее укореняется равнодушие, прохладное отношение к 
выполнению общественного долга, безразличие к судьбе окружающих. В этих условиях 
становится все более очевидной необходимость целенаправленного развития психологической 
культуры людей как можно раньше, еще в школьные годы. Однако такая работа в современных 
школах чаще всего не проводится. Отмечая данный факт, И.В. Дубровина пишет: «Здесь мы 
встречаемся с явным противоречием: образование ставит задачу полноценного развития ребенка, 
но при этом весьма существенно ограничивает возможность позитивного решения этой задачи, так 
как не предусматривает представления ребенку знаний о самом себе как представителе рода 
человеческого, обладающем всеми данными для развития, несущем в себе потенциал творчества и 
отвечающем за реализацию этого потенциала наряду со взрослыми, которые помогают ему войти 
в культуру современного общества. Современное образование не приобщает ребенка к 
психологической культуре человеческих отношений» [2, с.45].  

Таким образом, работу по формированию психологической культуры, повышению 
психологической грамотности, профессиональной этики и компетентности следует считать 
важнейшей задачей образовательных учреждений. При этом важнейшим условием формирования 
и развития психологической культуры является благоприятная атмосфера культуры человеческих 
отношений, характеризующаяся осознанием ценности личности и позитивных межличностных 
взаимоотношений, готовностью взаимодействовать и регулировать свое поведение на основе 
нравственных норм, общественных ценностей и правил общения. Человек по сути своей – 
социальное существо, он является продуктом отношения к себе других людей, и именно своим 
отношением к другим людям он проявляет себя как личность. Как указывал С.Л. Рубинштейн: 
«Лишь через свое отношение к другому человеку человек существует как человек» [8, с.387]. 

Если в философии «отношение» рассматривается как «категория, характеризующая 
взаимозависимость элементов определенной системы» [16, c.470]. То культуру отношений можно 
определить как осознание и владение человеком механизмами конструктивного взаимодействия с 
другими людьми, обуславливающими его жизненный комфорт и стремление к самореализации. 
Воспитание и поддержание культуры отношений – это особый труд, особая повинность, которую 
человек должен выполнять. К сожалению, дефицит позитивных отношений и любви со стороны 
ближайшего окружения, а также определенные органические нарушения в нервной системе 
делают свое негативное дело. Не чувствуя любви к себе, не умея вызвать к себе симпатию своим 
позитивным отношением к другим, бескорыстной помощью, а также неспособность достичь 
значимых успехов в чемлибо и чувствовать свою защищенность, приводят к деструкциям в 
поведении и отношениях с другими людьми. Это может выражаться в переживаниях депрессии, 
отчаяния, а также агрессии, в том числе в требованиях, которые предъявляются к другим людям, 
без учета их потребностей и возможностей. Особенно ярко этот негатив начинает проявляться в 
стрессовых ситуациях фрустрации (крушения надежд, ожиданий) и депривации (ситуации потери 
и лишения) у людей с проблемами в психологическом здоровье. Данные ситуации и связанные с 
ними переживания могут провоцироваться экономическим кризисом, а также резкими 
жизненными изменениями. В этой связи важная роль в поддержании психологического здоровья и 
формировании культуры отношений принадлежит психологическим и социальным службам, 
развитию которых государство должно уделять особое внимание.  
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ДІНИ ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚ – ҰЛТАРАЛЫҚ ТАТУЛЫҚТЫҢ КЕПІЛІ 

 
Галиева Ж. С., Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлықтехникалық университеті, 

(Орал, Қазақстан) 
 
 «Біз барлық қазақстандықтар арасында сенімді  

нығайтуға тиіспіз! Бірбірімізге тағатты болуымыз керек!  
Бұлар – Қазақстанның болашағына кілттер.  

Этносаралық келісім – өміршеңдік оттегі.  
Бірлігіміз бен этносаралық келісімді біздің өзіміз сақтауға тиіспіз.  

Оны біз үшін ешкім ешқашан сырттан келіп жасамайды...  
Бейбітшілік пен тұрақтылық – күн сайынғы еңбекпен қорғап,  

нығайтуды қажет ететін жалпыхалықтық жетістік». 
 

Н.Ә.Назарбаев  
 

Діннің пайда болуы адам өмірінде, қоғамда болып жатқан әртүрлі өзгерістерден туындайтыны 
тарихи анықталған жай. Дін шыққан уақытынан бері қарай адамның бүкіл өмірінде реттеуші 
күшке айналуына көптеген тарихи деректер дәлел. Сонымен бірге, діннің қоғамдық сананың 
белсенді формасы ретінде сақталып отырғандығы да рас.  

Қазіргі күні діни экстремизм мен терроризм – қоғамды алаңдатып отырған өзекті 
мәселелердің бірі. Оны насихаттаушылар діннің атын жамылып, халықтың белгілі бір топтарының 
ойсанасын теріс ықпалдың ығына жығуда. Оған күнделікті өмірде болып жатқан сан түрлі теріс 
әрекеттер куә. 

Әлемдегі кейбір қақтығыстардың түптөркіні діни түсінбеушілікте екендігі тарихтан мәлім. 
Тіпті орта ғасырларда Франциядағы католиктер мен гугеноттар, Англиядағы протестанттар мен 
католиктер арасындағы қақтығыс. Жалпы, адамзат баласының басқа дінге төзімділік көрсетпеуі, 
ізгілік танытпауы ықылым замандардан бері жалғасып келеді. Күнікешегі Югославия 
Республикасы мен Косоводағыазаматсоғысы да осығандәлел. 

Бұл әрекеттер қазіргі таңда ерекше қарқынмен жүріп жатқан, әлемдік экономикалық, саяси 
және мәдени интеграция түрінде өркениеттің дамуын сипаттайтын жахандану процесінің жемісі.   

Жаханданудың негізгі салдарына әлемдік еңбек бөлінісі, капитал, адам  және өндіруші 
ресурстар көшіқоны, экономикалық және технологиялық процестерді стандарттау, сонымен бірге 
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әр алуан елдердің мәдениетінің араласуы болып табылады. Бұл қоғамның барлық саласын 
қамтитын жүйелі объективті процесс. Жахандану нәтижесінде әлем барынша тығыз байланыста 
және оның барлық субъектілеріне біршама тәуелді. Мемлекет топтарына ортақ мәселелер саны 
көбейюімен қатар, одақтас субъектілер типі мен саны өсті [1]. 

Жахандану ортақ ақпараттық кеңістіктің, капиталдың, тауар мен еңбек күштерінің әлемдік 
нарықтыңқалыптасу,  ұлтаралық шиеленіс пен қауіпсіздіктің интернационализациялану 
процестерінен көрініс табатын мемлекеттердің өзара байланысы мен тәуелділігінің тез етек 
жаюымен және күрделіленуімен сипатталатын болса, бұл дәуірдің халықаралық қатынастардың 
тұрақсыздығы, қаружарақпен жаппай қарулану, терроризм ошақтарының пайда болуы, 
экономикалық теңсіздік, миграция сияқты т.б. теріс көріністері де жетерлік. 

Ең қауіп тудыратыны ол – агрессияның өсуіне әкеп соғатын әлеуметтік, нәсілдік, ұлтаралық 
кикілжіңдер. Басты себеп – мәдениеттілік пен толеранттылық этикасының жоқтығы. Басқа халық, 
ұлт өкілдеріне бағытталған бұндай өткір шиеленістер экстремистік әрекеттерден террористік 
актілерге дейін апарып соғады.  

Жалпы, «толеранттылық» ұғымы ұстамдылық, сыйластық және әдептілік, түсіне және кешіре 
білуді өз бойына сіңіре алғандықтан кең мағынаға ие. Толеранттылық (лат. tolerantia  төзімділік, 
көнбістік)  басқа ойға, көзқарасқа, нанымсенімге, ісәрекетке, әдетғұрыпқа, сезімкүйге, 
идеяларға төзімділік, жұмсақтық көрсете білу қасиеті. Толеранттылық адам құқығы мен 
бостандығы, плюрализммен қатар негізі демократиялық принциптердің бірі болып есептеледі. 
Толеранттылық  қоғамның жалпы және саяси мәдениеті деңгейінің көрсеткіші.  

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» атты Қазақстан халқына кезекті Жолдауында да: «Экстремизммен күрес әйтеуір 
жазықтыны іздеп табуға айналып кетпеуге және дінмен күреске жалғасып кетпеуге тиіс. Дін 
мәселелерінде ойластырылған қадам және өте мұқияттылық қажет. Мемлекет діни бірлестіктердің 
ішкі ісіне араласпауға тиіс. Біз ұят, толеранттылық және төзімділік еркіндігі принциптерін қастер 
тұтуымыз керек», - деп атап өткен болатын [2]. 

Толерантты парасаттың үлгісі қазақ билерінде де кездеседі. Мысалы, Қазыбек бидің қалмақ 
ханы Қоңтайшыға айтқан “біз қазақ деген мал баққан елміз” деп басталып, “досымызды сақтай 
білген елміз, дәмтұзды ақтай білген елміз, асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген 
елміз”, “...берсең жөндеп бітіміңді айт, не тұрысатын жеріңді айт!” деп аяқталатын сөздері өзара 
сыйластыққа шақырады.Қазақ билері “Төремін деп тепсінбе. Төре мен құл майданда, кәрі мен жас 
ақылда, бай мен кедей мырзалықта, барлық адам көр мен қаза жауабында теңеледі”, – деп, 
адамдардың намыс, ақылпарасатпен теңесетінін айтқан. 

Қазіргі кезде кең таралған анықтамасына сай толеранттылық дегеніміз «(ағылш. tolerance   
төзімділік, көнбістік)  басқа ойға, көзқарасқа, нанымсенімге, ісәрекетке, әдет ғұрыпқа, сезім
күйге, идеяларға төзімділік»[3]. Сонымен қатар, толеранттылық басқаның ойы мен көзқарасына, 
принциптері мен құндылықты ұстанымдарына, наным нанымсеніміне, әдет  ғұрыпына 
сабырлықпен қарау, құрметтеуді де қамтиды. Толеранттылық әртүрлі діндер мен мәдениеттер, 
дәстүрлер тоғысқан ортада орын алады. Толеранттылықты адамдардың діні мен дәстүрінен, 
дүниетанымы мен мәдениетінен туындайтын қайшылықтар мен қақтығыстарды шешудің тәсілі 
деп те қарастыруға болады. Діни айырмашылықтар мен діни ілім түсіндірмелеріндегі алшақтықтар 
қантөгістерге алып келгені, мемлекеттердің құлдырауына, ұлттық бірліктің ажырауына себеп 
болғаны белгілі. Тарих беттерінде адамзаттың арожданына дақ түсіретін қаралы оқиғаларға да 
осы діни алаауыздықтар түрткі болғанын жақсы білеміз. Оның бәрін тізіп жатудың қажеті де 
шамалы. Ендігі кезекте осы қақтығыстардың қалай алдын алуға болатыны біз үшін аса маңызды. 
Сонымен қатар, діни фактор елдің бірлігі мен тұтастығын бұзып, оның ресурстарына иелік етудің 
тәсіліне айналып отырғаны да ойланған адамға тосын жағдай емес.Қазіргі қоғамымызда орын 
алып отырған діни процестердің бәрі бірдей емес. Жаңа діндердің қоғамға ықпалын ғалымдар 
төмендегідей бағалайды: «Біздің қоғамымызға бұрын белгілі болмаған діни конфессиялардың 
Қазақстанға келуін қазақстандықтардың мәдени бірегейлігін белгілі бір деңгейде ерікті немесе 
еріксіз шайқалтатын жаһанданудың салдарына жатқызуға болады» [4]. Осы жерде атақты 
ағылшын тарихшысы Тойнбидің батыс өркениеті экономика мен саясат саласына өз ықпалын 
таратып болды, енді қалғаны мәдениет саласы деген ойы еріксіз еске түседі. 
1995 жылы ЮНЕСКОға мүше мемлекеттер толеранттылық жалпы құндылықтар мен 
сыйластықтың негізін қалаушы ретінде танылған «Төзімділік ұстанымдарының Декларациясын» 
және оны іске асыру бағдарламасын  қабылдады.Декларацияда төзімділік (толеранттылық) «біздің 
әлеміміздің аса бай көптүрлі мәдениетіне, өзөзін таныту формаларына және адамның жеке 
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даралығын көрсету әдістеріне құрметпен қарау, қабылдау және дұрыс түсіну» мағынасында 
көрсетілді. Декларацияға сәйкес, «адамдар табиғатынан сыртқы келбеттерімен, беделімен, сөйлеу 
мәдениетімен, тәртібімен, құндылықтарымен ерекшеленеді және бейбітшілікте өмір сүру, өзінің 
даралығын сақтап қалу құқығына ие»[5]. 

1996 жылы БҰҰның Бас Ассамблеясы мүшемемлекеттерге жыл сайын 16 қараша күні 
Халықаралық төзімділік күнін атап өтуді ұсынды. «Төзімділік ұстанымдарының 
Декларациясында» барлық адамдар табиғатынан бірбірінен өзгеше болса да, құқықтары мен 
еркіндіктері жағынан тең дәрежеде екендігі айтылады. 

Бұл құжатқа сәйкес, төзімділік әлемнің сан түрлі мәдениетіне дұрыс көзқарас пен қабылдау, 
құрмет. Мемлекеттік деңгейде төзімділік әділ заңдылықты, құқықтық тәртіпке, сот және әкімшілік 
нормаларға бағынуды талап етеді. Сонымен бірге, төзімділік әрбір адамға еш шектеусіз әлеуметтік 
және экономикалық өсуге мүмкіндіктердің берілуін талап етеді. Төзімділік принциптері негізгі 
құқықтар мен бостандықтар ретінде заң актілерінде бекітіліп, халықаралық декларацияларда 
жария етілген. 

Тәуелсіздік алған жылдардан бері біздің мемлекет бейбітшілікті нығайту және аймақта 
тұрақтылықты орнатуға қатысты бірнеше бастамаларды ұсынды.2002 жылдың қараша айында 
елбасымыз Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқы Ассамблеясының сессиясындағы сөзінде барлық 
конфессияларды Еуразиялық дінаралық бейбітшілік пен келісім хартиясын қабылдауға 
шақырды.2003 жылдың ақпанында елбасының бастамасымен Алматыда мемлекеттің ресми және 
мұсылман,христиан, иудей,басқа конфессия өкілдері қатысқан бейбітшілік пен келісімнің  
халықаралық конференциясы болып өтті.Онда бейбітшілік пен тұрақтылық Декларациясы 
қабылданды.Бұл құжатта «дін өркениеттер диалогын байланыстырушы болуы керек»,«бейбітшілік 
пен халықтың гүлденуі барлық діндер мен әлем мәдениетінің ақырғы мақсаты болып табылады» 
делінген. 

Толеранттылық мәселесін елбасымыз Н.Ә.Назарбаев халыққа жолдауында ерекше атап өтті: 
«Біз әркімнің арұжданы, абыройы мен беделі қадірленетін, мәртебелі мораль, этикалық негіздер 
мен рухани құндылықтар ірге тепкен қоғам құруымыз»,деді. Бұл істердің негізінде 
елбасымыздың ұлтаралық мәселелер жөніндегі ішкі және сыртқы саяси бағдарламалары негіз 
болып отыр.  

Әлеуметтікмәдени ортадағы конфессияаралық әлем, бейбіт ұлтаралық қатынас, дәстүр мен 
жаңартулар арасындағы тепетеңдік  азаматтық қоғам құрудың және мемлекеттілікті сақтаудың 
маңызды факторлары болып табылады.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен 2003 жылғы 2324 
қыркүйекте Астана қаласында Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің Iсъезіне ислам, 
христиандық, иудаизм, синтоизм, индуизм және буддизмнің аса беделді өкілдері 
қатысты. Конфессияаралық форум өткізу туралы Қазақстан бастамасын іске асырудағы сөзсіз 
сәттілік  Съезд қатысушыларының ауқымды құрамы мен жоғары деңгейі болып 
табылады. Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің алғашқы рет бас қосып, ортақ құжат 
қабылдады. Съез өркениетаралық және мәдениаралық диалогтың ғаламдық үдерісіне қосқан 
елеулі үлес болып айғақталды. Форум өркениеттер дағдарысы мен мәдени және діни 
айырмашылықтар шиеленістерін еңсерудегі дүниежүзілік қоғамның күшейтулеріне, сонымен 
қатар толеранттылыққа, тұрақтылықтыққа және табанды дамуға әсер етті. 

Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері және жоғары өкілдер конструктивті конфессияаралық 
диалогты жалғастырудың қажеттілігін ескеріп, Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съездерін 
ұдайы түрде өткізіп отыру, сонымен қатар, халықаралық конфессияаралық диалогтың тұрақты 
органы  Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің Хатшылығын құру және Астана қаласында 
2006 жылғы 1214 желтоқсанда екінші форум өткізу туралы шешім қабылдады.  

Екінші Съез Астанада қайта өткізу туралы шешім Қазақстанның тағы бір жетістігі болып, 
дүниежүзілік сахнадағы біздің республикамыздың орны мен халықаралық ролін мойындады, 
сонымен қатар тарихта бұрынсоңды болмаған Форумның сәтті ұйымдастырылғанын 
куәландырды.  

II Съез өзекті мәселелерді шешудегі және ортақ әрекеттерді пысықтаудағы басты әлемдік 
конфессиялар арасындағы конструктивті ынтымақтастық орнату және сенімді нығайтуға 
бағытталды.  

Сонымен бірге II Съезде Елбасы алдағы жылдардың бірін діндер және мәдениеттер 
арасындағы диалог Жылы ретінде жариялау туралы бастамасы айтылды. Аталған бастаманың іске 
асырылуы болып БҰҰ Бас Ассамблеясының 62сессиясында қабылданған 2010 жылды 
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«Халықаралық мәдениеттерді жақындастыру жылы» ретінде жариялау туралы қарарды қабылдау 
болды.Съезд қорытындылары бойынша оның қатысушылары барлық діндер мен этникалық 
топтардың өкілдерін мәдени және діни айрмашылықтар негізіндегі қақтығыстарды болдырмауға 
шақыратын ортақ Декларацияны қабылдады. Аталған құжатта «қарсылық идеологиясын» 
«бейбітшілік мәдениетіне» алмастырудың ғаламдық қажеттігі айқындалған.  

2009 жылғы 12 шілдеде, 2010 жылғы 1314 қазанда Астана қаласында Әлемдік және дәстүрлі 
діндер лидерлері Хатшылығы жұмыс тобының отырысын ұйымдастыру қазақ елінің бейбітшілікті, 
келісушілікті және Өркениеттер диалогын дамытуға бағытталған сұхбаттық алаң ретінде 
бүкіләлемдік тануға ие болып отырғандығының тағы бір дәлелі. Форумның аса маңызды 
жетістіктерінің бірі болып діни қайраткерлермен қоса дүниежүзілік қоғамдастық мемлекеттерінің 
ықпалды саясаткерлерінің біріге отырып, достастық пен өзара түсінушілікке шақыруы болып 
табылады.  

Елбасының дін лидерлерін Астана қаласына шақыру туралы бастамасы мәдениеттер мен 
өркениеттер дамуындағы ғаламдық үдерісте аса маңызды мағынаға ие болғанын ескеру қажет. 
Осы орайда Өркениеттер альянсы және Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері Съезі бірбірін 
толықтырады.  

Қазіргі жаһандану кезеңінде түрлі қоғамдар арасындағы толеранттылықтың белең алып келе 
жатқанын көріп отырмыз. Дегенменде, бұл ұмтылыстың әліде толық толеранттылыққа айналуына 
біраз еңбек сіңіруіміз керек. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ 

В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Гизатуллина К.Х.,  канд.пед.наук,  доцент СФ БашГУ. 
 

На современном этапе общество поглощено проблемами рыночных отношений, 
нестабильностью экономики, политическими сложностями, которые разрушают социальные связи 
и нравственные устои. Это ведет к нетерпимости и ожесточению людей, разрушает внутренний 
мир личности. Именно поэтому школа, решая задачи воспитания, должна опереться на  разумное и 
нравственное в человеке, помочь каждому воспитаннику определить ценностные основы 
собственной жизнедеятельности, обрести чувство ответственности за сохранение моральных 
основ общества. Этому поможет формирование нравственных отношений у школьников, 
органически вплетенное в учебновоспитательный процесс и составляющее его неотъемлемую 
часть. 

Известные ученые, писатели и исследователи, такие как Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинский, Н.И. Болдырев, И.Ф. Харламов, И.С. Марьенко, а также: Б.Т. Лихачев, Л.А. Попов, 
Л.Г. Григорович, И.П. Подласый и др., освящают в своих работах сущность основных понятий 
теории нравственного воспитания, содержания, методов формирования нравственных отношений. 

Термин «нравственность» берет свое начало от слова нрав. По латыни нравы звучат как 
moralis – мораль. Нравы – это те эталоны и нормы, которыми руководствуются люди в своем 
поведении, в своих повседневных поступках. Нравы не вечные и не неизменные категории, они 
воспроизводятся силой привычки масс, поддерживаются авторитетом общественного мнения, а не 
правовых положений [Титаренко, 2013, с. 74]. Л.А. Григорович дал следующее определение: 



18 

 

«Нравственность – это личностная характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как 
доброта, порядочность, дисциплинированность, коллективизм» [Григорович, 2013, с. 118]. И.С. 
Марьенко обозначил нравственность – как неотъемлемую  сторону личности, обеспечивающую 
добровольное соблюдение ею существующих норм, правил, принципов поведения. Они находят 
выражение в отношении к Родине, обществу, коллективу, отдельным людям, к самому себе, труду 
и т.д. [Марьенко, 1987, с. 91]. 

Формирование нравственных отношений, основанное на диалоге, общении, сотрудничестве, 
становится для младшего подростка значимым и привлекательным, а потому и эффективным, если 
педагог заботиться о выполнении следующих условий: 

Опираться на положительные возрастные потребности и интересы, создающие эффект 
актуальности. 

Обеспечивает эмоциональную насыщенность общей деятельности, организует совместные 
коллективные усилия и переживания, объединяющие ее участников. 

Создает атмосферу эмоционально – волевого напряжения, ведущего к успеху. 
Утверждает радостный, мажорный стиль жизни детского коллектива и каждой личности. 
Учитывает положительное воздействие общественного мнения (интересно, важно), 

выполняющего функцию эмоционального заражения. 
Заботиться о создании атмосферы доброжелательного взаимопонимания [Рубинштейн, 2006, 

с. 104]. 
Формирование нравственных отношений эффективно осуществляется только как целостный 

процесс педагогической, соответствующей нормам общечеловеческой морали, организации всей 
жизни младших школьников: деятельности, отношений, общения с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Результатом целостного процесса является формирование 
нравственно цельной личности, в единстве ее сознания, нравственных чувств, совести, 
нравственной воли, навыков, привычек, общественно ценного поведения. 

Формирование нравственных отношений включает: формирование у  младших школьников 
сознания связи с обществом, необходимости согласовывать свое поведение с интересами 
общества; ознакомление с нравственными идеалами, требованиями общества, доказательство их 
правомерности и разумности; превращение нравственных знаний в нравственные убеждения, 
создание системы этих убеждений; формирование устойчивых нравственных чувств, высокой 
культуры поведения, как одной из главных проявлений уважения человека к людям; 
формирование нравственных привычек. 

Методы формирования нравственных отношений – это своеобразный инструмент в руках 
учителя, воспитателя. Они выполняют функции организации процесса нравственного развития и 
совершенствования личности, управление этим процессом. При помощи методов нравственного 
воспитания осуществляется целенаправленное воздействие на учащихся, организуется и 
направляется их жизнедеятельность, обогащается их нравственный опыт [Подласый, 2013, с. 107]. 

Ускорение и углубление формирования нравственных отношений личности в значительной 
степени зависит от вооруженности учителя зданиями специфических функций и назначения 
методов воспитания, от умения определять и создавать оптимальные условия их использования. 
Реализация этого положения в практике воспитания школьников требует динамичности, соот
ношения и взаимодействия методов, обогащения их новыми составными частями. При этом 
жизненно необходимым является воздействие на интеллектуальную, эмоциональную, волевую 
сферу учащихся. Все эти виды воздействия составляют основные компоненты процесса 
нравственного воспитания. И если один из них выпадает из поля педагогического зрения или 
внимание к нему ослаблено, то организованное и руководимое формирование и 
самоформирование личности в какойто мере уступает стихийному. Поэтому в конечном итоге 
цель и задачи воспитания не могут быть полностью достигнуты и успешно решены. 

Выбор методов формирования нравственных отношений во многом зависит от возраста 
учащихся и жизненного опыта. Характер методов нравственного воспитания  изменяется и в 
зависимости от развития детского коллектива. Если коллектив еще не сформирован, воспитатель 
предъявляет в твердой и категоричной форме требования ко всем детям. Как только коллектив 
начинает заметную роль играть актив учащихся, методика работы меняется. Педагог стремится в 
своих требованиях опираться на мнение школьников, советуется с ними. Формы организации и 
методы нравственного воспитания  изменяются от индивидуальных особенностей детей. 
Воспитательная работа проводится не только со всем классом, но и принимает индивидуальные 
формы. Конечная цель работы с коллективом – воспитание личности каждого ребенка. Этой цели 
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подчиняется вся воспитательная система. Создание коллектива это не самоцель, а лишь наиболее 
эффективный и действенный путь формирования личности. 

И.С. Марьенко назвал такие группы методов воспитания, как методы приучения и 
упражнения, стимулирования, торможения, самовоспитания, руководства, объяснительно  
репродуктивные и  проблемноситуативные.  В процессе нравственного воспитания широко 
применяются такие методы как: упражнение и убеждение [Марьенко, 1985, с. 118]. 

И.Г. Щукина выделяет три группы методов: методы формирования сознания (рассказ, 
объяснение, разъяснение, лекция, этическая беседа, увещевание, внушение, диспут, доклад, 
пример); методы организации деятельности и формирования опыта поведения (упражнение, 
поручение, воспитывающие ситуации); методы стимулирования (соревнование, поощрение, 
наказание) [Щукина, 1979, с. 86]. 

В процессе формирования нравственных отношений применяются и такие методы  как 
поощрение и наказание.  Они служат для одобрения положительного и суждения отрицательных 
поступков и действий учащихся. К методам нравственного воспитания относится так же личный 
пример, который оказывает огромное влияние на сознание и поведение учащихся, на 
формирование их морального облика. 

В системе основных методов воспитательного воздействия как составная часть, средство и 
прием используется положительный пример. В педагогической литературе он рассматривается как 
самостоятельный метод и как компонент методов формирования нравственного сознания и 
поведения [Седова, 2013, с. 186]. В реальном педагогическом процессе методы и методические 
приемы выступают не изолировано, а в различных сочетаниях.  

Важнейшим средством формирования нравственных отношений является использование 
созданных в культуре на разных этапах исторического развития нравственных идеалов, т.е. 
образцов нравственного поведения, к которому стремится человек. Дисциплинированность как 
личностное качество имеет разные уровни развития, что находит свое отражение в понятии 
культуры поведения. Оно включает в себя: 

культуру речи (умение вести дискуссию, понимать юмор, использовать 
выразительные языковые средства в разных условиях общения, владеть нормами устного и 

письменного литературного языка); 
культуру общения (формирование навыков доверия к людям 
вежливости, внимательности в отношениях с родными, друзьями, знакомыми и посторонними 

людьми, умение дифференцировать свое поведение в зависимости от окружающей обстановки – 
дома или в общественных местах, от цели общения – деловое, личное и т.д.) 

культуру внешности (формирование потребности соблюдать личную 
гигиену, выбирать свой стиль, умение управлять своими жестами, мимикой, походкой); 
бытовую культуру (воспитание эстетического поведения к предметам и 
явлениям повседневной жизни, рациональная организация своего жилища, аккуратность в 

ведении домашнего хозяйства и т.п.) [Лопатина, 2011, с. 35]. 
Культура поведения младших школьников в значительной мере формируется под влиянием 

личного примера учителей, родителей, а также традиций, сложившихся в школе и семье. По И.Ф. 
Харламову  содержание нравственности заключается в следующем: 

1.В отношение к Родине (патриотизм) – любовь к своей стране, истории, обычаям, языку, 
желание стать на ее защиту, если это потребуется. 

2.В отношение к труду (трудолюбие) – предполагает наличие потребности в созидательной 
трудовой деятельности и ее, понимание пользы труда для себя и общества, наличие трудовых 
умений и навыков и потребность в их совершенствовании. 

3.В отношение к обществу (коллективизм) – умение согласовывать свои желания с желаниями 
других, умение координировать свои усилия с усилиями других, умение подчинятся и умение 
руководить. 

4.В отношение к себе – уважение себя при уважении других, высокое сознание общественного 
долга, честность и правдивость, нравственная чистота, скромность. 

5.В человеколюбие или гуманность [Харламов, 2009, с. 382]. 
Таким образом, формирование нравственных отношений у младших школьников, 

осуществляемое в школе, общественных организациях, внешкольных учреждениях и семье, 
обеспечивает у подавляющей массы школьников формирование любви к Родине, бережного 
отношения ко всему многообразию собственности и творческого отношения к труду. Его ре
зультатом является коллективизм, здоровый индивидуализм, внимательное отношение к человеку, 
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требовательность к себе, высокие нравственные чувства патриотизма, сочетание общественных и 
личных интересов. 
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Қазақстан Республикасы жаңа саясиәлеуметтік дәуірге қадам басып елімізде экономикалық 
жаңарту жасалынуда. Мұндай өзгерістер өткен қоғамдық қатынастардың орнына өз әлеуметінің 
технологиясын талап етеді. Яғни, кешенді қадамдар экономика мен әлеуметтік, мәдени өмірлерге 
тиісті рухани қасиеттерді де жетілдіріп әрі сәйкестендіру қажеттілігін тудырады. Осы орайда 
тарихиұлттық дәстүрлер мәдениет құрылымы жаңаша игіліктермен жалғасып дамуы тиіс. Бұл 
шаралар азаматтардың жанжақты қалыптасып қоғам мүдделеріне ат салысуды меңзейді. 

Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың халыққа арнаған өзінің 
«Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» деп аталған дәстүрлі 
Жолдауында еліміздің алдағы уақыттағы дамуы көкжиегі айқындалып, бірқатар міндеттер және 
олардың орындалу барысы сараланды. «Нұрлы Жол» Мемлекеттік инфрақұрылымдық даму 
бағдарламасы қабылданып, 5 институттық реформаны жүзеге асыру бойынша «100 нақты қадам» 
Ұлт жоспары жүзеге асуда. Парламент Ұлт жоспарын заңнамалық қамтамасыз ету үшін жұмыс 
істеуде. Олар 80нен астам заң. 

«100 нақты қадам»  бұл Жаһандық және ішкі сынқатерлерге жауап және сонымен бір 
мезгілде, жаңа тарихи жағдайларда Ұлттың дамыған мемлекеттердің отыздығына кіруі жөніндегі 
жоспары. «100 нақты қадам» елімізге «2050Стратегиясын» жүзеге асыру мен Қазақстан 
мемлекеттілігін нығайтуға, жолдан адаспауға, күрделі кезеңнен сенімді өтуге жағдай туғызатын  
Берік  қорын жасап беретін болады. Бұл қадамдарға «Мәңгілік ел» патриоттық актісі, Қазақстан 
халқы Ассамблеясының «Үлкен ел – Үлкен отбасы» жобалары қазақстандықтардың біртектілігін 
нығайтады және азаматтық қоғамның бүтіндігін қалыптастыруға жағдай туғызады. Сонымен бірге 
«Нұрлы болашақ» ұлттық жоба мектептік білім берудің қолданыстағы оқу бағдарламаларына  
«Мәңгілік ел» құндылықтарын пайдаланады. Бұл білім беру саласына жүктейтін үлкен міндеттер 
болып саналады. 

Жоғарыда атап өткеніміздей еліміздегі жаңартылған экономикалық қатынастарға байланысты 
мінезқұлық қасиеттері де сәйкестік табуы тиіс. Ресми деректерге қарағанда қазақстандықтардың 
экономикалық мінезқұлықтары өзгеріп еңбек өнімділігі 60 пайыздан астамға артқаны байқалып 
отыр. Мәселе өте өзекті әрі қажетті құбылыс ретінде саналады [1].  
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Аталған мемлекеттік деңгейдегі бағдарламалар мәдениет, ұлттық мінезқұлық, дағды, өмір 
салты, дәстүрлер және т.б. құндылықтарды жетілдіріп тәуелсіздік тұрақтылық пен бірлікті тірек
тілегімізге айналдырып ортақ рухымызды мығымдай түсері анық. 

Мәселен, ұлттық мәдениеттердің шын мағынасындағы өзара ісқимылы ешқашан ұлтсыз 
мәдениет жасауды мақсат етпейді, қайта оларды сақтап, көбейте береді, рухани өмірдегі ұлттық 
болмыстың одан әрі гүлдене түсуі үшін кең мүмкіндіктер жасап, осымен бір мезгілде ұлтаралық 
қарымқатынас мәдениетінің дамуына өріс ашады. Егер халықтардың қатынасы ұлттық калоритін 
сақтап қана қоймай, сонымен бірге осы заманғы мазмұнмен, эстетикалық мұраттармен, дәстүрлі 
өнердің және өзге халықтар фольклорлық жетістіктерімен байи түсетін болса, ол ойдағыдай дами 
алады. 

Қазақстан көпұлтты мемлекет ретінде моральдықпсихологиялық жағдайы ерекше ел, оны 
негізінен алғанда екі этнос: қазақтар мен орыстар айқындайды. Бұл халықтардың 
этнопсихологиясында өзара қатынасқа негіз болатындай ортақ сипаттар аз емес. Бұл мәселе де 
арнайы зерттеуге әбден лайық. 

Ата Заңымызда мемлекетіміздің ең жоғары құндылықтары – адам, оның өміртіршілігі, 
құқықтары мен бостандығы болып табылатын демократиялық, зайырлы, құқықтық және 
әлеуметтік мемлекет орнатуға деген ұмтылысын ерекше бағалайды. 

Бұл жерде мәселенің мәнісі ең алдымен демократиялық ұлтаралық қатынас мәдениетінің 
мәнінде жатыр. Ұлтаралық қарым қатынас мәдениеті проблемасы тек бүгінгі күні ғана емес, 
келешекте де, жаңа көп этностық елдің өз ішінде ғана емес, сонымен бірге одан тыс жерлерде де 
толғақты мәселе болып табылады. 

Мына мәселе анық болуы тиіс. Ұлтаралық қатынас мәдениеті рухани құндылықтар алмасып, 
мәдениеттердің өзара ісқимыл біріктіріп отыруын көздейді және оған әртүрлі ұлттардың  
мүдделерін жоққа шығаратын көпекөрінеу отаршылдық, космополиттік саясат араласып кетпесе, 
этнотөлтумалыққа олардан келер қауіп жоқ. Ескеретін мәселе ол ұлттың өзөзінен оқшаулануы тек 
достық пен туысқандыққа ғана емес, сонымен бірге осы ұлттың өзекті мүдделеріне де залал 
келтіреді, Космополитизм мен интернационализмді талдау үрдісі міне дәл осыдан туындайды.  

Интернационализм жалпы адамзаттық мазмұнмен тығыз байланысты, оны жалғыз тап қана 
емес, бүкіл адамзат қолдап отыр. Интернационалдық және жалпы адамзаттық нәрселер бірбіріне 
қарсы келмейді. Істің мәнісі олардың шынайылығы мен ризалылығыда. Шынайы 
интернационализм ұлттардың қосылуын емес, қайта олардың бірлігі мен ынтымақтастығын, 
барлық ұлттар мен елдердің достығын білдіреді. 

Интернационалдық – жалпы мен ерекшеліктің бірлігі, былайша айтқанда ол ұлттық сана
сезімнің, ұлттық психологияның және мінезқұлық сипаттарының жақсы жақтарының көрініс 
беруіне кедергі келтірмейтіні өз алдына, қайта оларға жағдай жасап отырады. Демек, 
интернационалдық ұғым ұлттық ұғымды айналып өтпейді, қайта сол арқылы көрініп отырады. 

Интернационалистік дүниетаным жеке тұлғаның өз Отанына деген сүйіспеншілік сезімнен бас 
тартуын қажет етпейді. Ол, керісінше, адамдардың өз туған жеріне, туған мәдениетіне, өз тіліне, 
өзінің салтдәстүрлері мен әдетғұрыптарына деген табиғи құштарлығын дамытуға жағдай 
жасайды және туысқан халықтардың баршасына деген сүйіспеншілікпен үйлесе астасып жатады. 
Қоғамдық өмірді интернационалдандыру және космополиттендіру процестері болмай қоймайтын 
обьективті нәрселер. Бірдебір ұлт, бірдебір ел толық оқшаулықта дамып кете алмайды. 

Ұлтаралық қарымқатынастары қандай да бір оқшау сала емес. Олар адамдардың әлеуметтік 
жағдайымен өзара біте байланысып жатады. Бұл қатынастарды демократияландыру процесі де 
күрделі және қазақ қоғамы нарыққа өтіп жатқан кезеңде толып жатқан өзіндік қиындықтары да 
бар.  

Тұрақты да қалыпты қызмет істейтін кезкелген егеменді, ұлттық мемлекеттің өзінің саяси 
идеологиясы болады. Ол билік басындағы құрылымдардың заңды болуы үшін, адамдардың саяси 
күшқуатын бағыттап отыру үшін қолданатын өзінше бір рухани қару[2].  

Осындай өтпелі кезеңде философиялық, саяси ғылымдар мемлекеттік идеологияның 
теориялықәдіснамалық негіздерін тұжырымдап, қоғамдық өмірді демократияландыруда зор рөл 
атқарулары парыз. 

Абсолютті түрдегі бостандық деген болмауы керек. Пікірталастар, қақтығыстар, ой
пікірлердің, ұстанымдардың, бағаламалардың күресі – осының бәрі саяси плюрализм мен 
демократия жағдайында қалыпты құбылыс. 

Жалпы ұлтаралық қарымқатынас мәдениетін жетілдіруде құқықтық және саяси 
мәдениеттердің өзара ықпалы мәнді мәселе. Саяси мәдениет өлшемдеріне сәйкес азаматтар 
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қызметінде міндетті түрде құқықтық мәдениеттің де үлгісі болуы қажет. Саяси және құқықтық 
мәдениет өзара қимылы процесінде бірбірін толықтырады. Саяси мәдениет принциптері мен 
өлшемдері құқықтың дамуына үлкен ықпал етеді. Саяси өлшемділігі ерекше түрдегі қажеттілік 
ретінде қарастырылуы тиіс. Өйткені, қоғамдық өмірде саяси принциптер мен өлшемдердің рөлі 
ерекше. 

Саяси және құқықтық мәдениеттің құндылықтарын жеке адамдар іске асырып көпшілікке 
жеткізеді. Саяси және құқықтық мәдениет адам мінезінің өзіндік ерекшеліктерімен емес, қоғамдық 
мүддемен байланысты болуы керек.  

Саяси және құқықтық мәдениеттің қалыптасуы күнделікті өмір сипаты және тіршілік 
әрекетімен тығыз байланысты. Әрине, мұндай байланыс адам мен адамдардың өміріндегі саяси 
және құқықтық мәселелердің  маңызын білуді талап етеді. Сонда ғана саяси және құқықтық 
мәдениет және өмір салты ортақ сипатқа ие болып, адамдардың практикалық қызмет процесін 
көрсетеді. 

Саяси және құқықтық мәдениет қоғамдық сананың, әлеуметтік практиканың тұрақты 
жағдайын сипаттайды. Бұл категориялар адамдардың өнегелілік мәдениетімен, саясат және 
тәрбиемен тығыз байланысты. 

Ортақ республикамыздағы саясиәлеуметтік, экономикалық мәселелердің өрге басуымен бірге 
адамгершілік ахуалын жетілдіру үшін тәлімтәрбие, ұлтаралық достық, отаншылдықты бекіту 
бағытында жаңаша талаптар мен тарихи бағалау тұрғысында жинақталған бағдарламаларды іске 
қосу керек. 

Қазақ  халқының ұлттық мәдениеті  тарихи мәні бар, өзіндік ерекшеліктері әлеуметтік 
құбылыс. Ұлттық мәдениет ұлттық тәрбие арқылы қалыптасады. Ал, тәрбие дүниетанымымен, 
өмір зандылықтарымен тығыз байланысты. 

Тәлімтәрбие  ақылойдың жемісі. Ол ұзақ мерзімді тәжірибелер арқасында қалыптасады. 
Халқымыз ежелден жанұяда өз ұрпағын адамгершілікке, инабаттылыққа, ізгілікке, имандылыққа 
тәрбиелеуді ең басты мақсат санаған. Сондықтан атабабамыз көшіпқонып жүріпақ ұрпақ қамын 
жеп оның болашағына жеткілікті мән берген.  Мәселен «Жеті Жарғыдан» бастап атасалт, әдет
ғұрпымыз бұған дейінгі талай ұрпақ үшін теңдесі жоқ, тәрбиелік маңызы зор адамгершілік 
кодексіміз болды. 

Ұлттық салтдәстүрлер белгілібір халықтың адамгершілік қасиеттерін, мінезқұлықтарын, 
рухани және материалдық болмысын қалыптастыра алады. Бүгінге келіп жеткен қазақ салт
дәстүрлерінен өнегелілік қасиеттер, әдетғұрып, жөнжоралғы т.б. қазақ халқының асқан даналығы 
мен ғажайып зердесі, ақылпарасаты мен дүниетанымы анық көрінеді [3].  

Ұрпақ тәрбиесі – бүгінгі қоғамға лайықты азаматтар тәрбиелеу күрделі мәселелердің бірі 
саналатын, үлкен жауапкершілікті, жанжақтылықты талап ететін процесс. Осыған байланысты 
қоғамның үлкен өзгерістер мен жаңалықтарға толы кезеңінде болашақ азаматтарға білім мен тәрие 
беру мекемелерінің алдында жауапты міндеттер тұр. 

Бүгінгі тәрбиенің басты міндеті  адамзат мәдениетінің сан ғасырлық өркениеттік жетістіктері 
мен ұлттық рухани, мәдени байлықтарды кіріктіре отырып меңгерту, сөйтіп әсіресе жастарды 
нарықтық экономикаға бейімделген, өмірге икемделген жанжақты жетілген, қабілетті, кез келген 
тұтқиыл жағдайлардан жол тауып шыға алатын ынталы да іскер, табанды да талантты патриот,өз 
Отанын сүйетін азамат етіп тәрбиелеу болып отыр. 

Этномәдениет пен ұлттың тұрлаулы бейнесін қалыптастыру өзімізді тану үшін, қазақ пен 
Қазақстанды басқа халықтарға таныту үшін маңызды. Еліміздің рухани түлеуінің құндылықтарын 
ғылым айналымына қосу  маңызды дүниетанымдық мәселе. Рухани түлеудің бастауы 
халқымыздың әдепғұрып өнегесінде, арнамыс өрісінде, қимыләрекет өлшемінде екені хақ. 
Халқымыздың осы даналығын ілімге айналдыру философиялық шығармашылықтың өзекті 
міндеті. 

Халықтың болмыстық тұлғалық көріністерін жүзеге асырудың басты үш бірдей бағдары мен 
деңгейіне назар аударамыз. Олар  «Қазақ  Қазақстан  қазақтану» , «қазақ халқының 
философиясы – қазақ философиясы  қазақтану философиясы» , «қазақтану  әлеуметтік
гуманитарлық білімдер  қазақтану идеологиясы». Осы мәселелердің отаншылдық сезім мен рухты 
тәрбиелеудегі рөлін айқындау кезегін күттірмейтін тың бастама, қомақты міндет. 

Әлемдік және отандық философия тарихын халқымыздың мұрасына айналдыру мақсатымен 
академик Ә.Нысанбаев бастаған философғалымдар 40 томдық таңдамалы шығармаларды 
бағдарламалы кезеңдерге саралап, баспалардан шығаруда. Бұл  ұрпақтар  бағалайтын бастау, 
халқымыздың өшпес мұрасы. 
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Халқымыздың өз дәстүрін сақтап, өзінөзі ұстай білген қабілеттері қазынамыздың ықпалын 
ұлғайтудың және арттырудың бірден бір кепілдігіне айналады. Қазақтану енді жүйеленіп келе 
жатқан білім саласы. 

Ұлттық тәрбие  өз ұлтының құндылықтары рухани мәдениетінен нәр алуы тиіс. Ондағы 
ұлттық мұраттар, бостандық сүйгіштік, қайырымдылық, ізетшілдік немесе зұлымдық, жауласу 
қасиеттері ұлттық мазмұн арқылы жалпы адамзаттық пайдалануға беріледі. Олай болса Шекспир 
мен Гете, Достаевский мен Толстойдың, Абай мен Әуезовтың шығармалары ұлттық тәрбие 
негізінде кезкелген адамды жетілдіруге көмектеседі. 

Қазіргі кезде ұлттық тәрбиенің мұсылмандық моделі деген қағида шығып жүр. Мұсылмандық 
гуманизм идеясының дамуына теңдік, туыстық пен бостандық принциптерін негіздеуде. 
Әлеуметтік, адам құқын қорғау идеялары ислам тарапынан ой мен сөз бостандығының кепілі 
ретінде қарастырылады. Бұл бағытта да дініміздің имандылық, адамгершілік, қайырымдылық 
және т.б. қасиеттерді қалыптастыруға ықпалын тәрбие процесіне пайдаланған жөн. 

Ұлттық тәрбиенің маңызды бөлігі  өз халқыңның тарихы мен мәдени ескерткіштері болып 
табылады. Руың мен отбасыңның да өткенін есте ұстау пайдалы. Мешіттер мен шіркеулер де 
адамгершілік бағытында көп жұмыстар жүргізе алады. 

Қоғамның тәрбиелік тәжірибесінде гуманистік және ұлттық идеяларды сәйкестендіре өрбіту 
патриоттық сезімді кеңейтеді. Бірін бірі сыйлау, жанашырлық таныту, өзара көмектесу, бірігіп 
шешім шығару және күресу сияқты гуманистік қасиеттер ұлтаралық қарымқатынас пен 
үйлесімділіктің құралына айналады. Оған балалар бақшасы, мектеп, арнаулы орта және жоғары 
оқу орындарындағы тәрбие жұмысы мен оқу бағдарламалары негізін салуы міндетті. 

Гуманисттік арнадағы ұлттық энергия – жалпы адамзаттық өркениеттің дамуындағы жетекші 
күш. Ол сан ұлт өкілдерін біріктіреді, оларды қиындықтар мен қауіпқатерден қорғауға қабілетті 
қасиет. Осыған орай «Қазақстан Республикасындағы этникалықмәдени білім тұжырымдамасы» 
саясиәлеуметтік және экономикалық ілгерілеуіміз бен демократиялық реформаларымызды 
қамтамасыз етудің қажеттіліктерін міндеттеп отыр. 

Жанжақты мәдениетті тұлға, ең алдымен тұтас дүниетанымға ие болуы қажет. Сонымен жан
жақты мәдениетті тұлға кемел лингвистикалық сана, бедерлі тарихи сана, діни сана, айқын 
географиялық сана және т.б. саналарды иеленуі керек. Сонымен әрбір азаматтың жанжақты 
мәдениеті осы бағдарламалық талаптарды бойына сіңірсе, Қазақстанды ортақ Отан есебінде жақсы 
көру, ортақ үй мен ел тағдырына оның табиғатына деген жауапкершілік сезімі нығая түспек. 

 Қазақстанда патриотизм идеясы ұлттық қауіпсіздік стратегиясының құрамдас бөлігі ретінде 
саналады. Патриотизм – тарихи және әлеуметтік мазмұндағы табиғаты бар ұғым. Ол әрбір 
азаматтың бойындағы туа біткен сезім емес. Патриотизм – өз Отанына деген сүйіспеншілік , өз 
халқына берілгендік оның мүддесі үшін кезкелген құрбандық пен ерлік жасауға дайын 
тұрушылық. 

Соған орай патриоттық сезімнің басты қамқорлығы Отанына арналады. Сондықтан туған жер, 
ел байлығы мен табиғаты, тіл, дәстүр, тарихи ескерткіштер және т.б. ұлттық құндылықтар 
патриоттық сезімнен тыс қалмайды. Олар әрбір азаматтың ішкі дүниесінде жанашырлық, 
жақындық, туыстық пен сүйіспеншілік, мақтаныш қалыптастырады. 

Әрбір азаматтың патриоттық сезімі  елдің әлеуметтікэкономикалық дамуы, ұлттық 
құндылықтар, ұлттық мәдениет, экология, демографиялық процесс, ұлттық дәстүр, тарихи 
тұлғаларға құрмет арқылы өрбиді. Ұлттық сана, ұлттық мақтаныш сезімі, ұлттық мұрат, ұлттық 
намыс сияқты қасиеттер отаншылдық сезіммен етене дамумен бірге бірінбірі толықтырып 
отырады. 

 Қазіргі жалпы қазақстандық патриотизмнің қалыптасуында оның жаңа табиғатына, негізіне 
сүйенеміз. Мұнда демократиялық реформалар кешенінде барлық істерге жөнжосықсыз араласу 
әдеті, ақпаратты қоғамнан жасыруға жетелейтін құпияшылықтың қажетсіз және зиянды сілемі, 
ведомствошылдық пен жершілдік, жегжатшылдық пен топшылдық, ұжымдық жауапсыздық, 
сүреңсіздік  пен бойкүйездік, сәйкессіз және көп сатылы құрылым, сыбайлас жемқорлық сияқты 
«қадірқасиеттер» кедергі болатынын ескеруге тиіспіз. Бұл аталғандар ортақ отаншылдық 
сезімімізді қалыптастыруда жаңа табиғаты мен әлеуметі бар руханипсихологиялық салтымызға 
зиянды құбылыстар. Сондықтан да өзін қазақстандық патриотизмге арнаған азамат күнделікті 
және тәрбие процесінде жоғарыдағы әрекеттерді ескеріп отыруы қажет. 

Айтылған тұжырымдарды талдай келе жалпы қазақстандық патриоттықтың негізгі бағыттары, 
біздіңше мынадай кешенді мақсаттарды топтастырады: патриоттық тәрбиені жоспарлау және 
оның пәрменділігін бақылау; бірегей өндірістер кешені арқылы облыстар мен аудандардың өзара 
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байланысын күшейту, республикадағы ұлттық қоғамдастықтар арасындағы мәдени қатынастарды 
жетілдіре түсу; жалпы қазақстандық патриоттық тәрбиенің озық үлгілерінің тәжірибесін зерттеу 
мен тарату; патриоттық тәрбие процесіне байланысты баспасөздің рөлін одан әрі арттыру; әрбір 
азаматтың санасына Қазақстанның біртұтас халқының бөлшегі сезімін, оның азаматы ретіндегі 
жалпыұлттық намысты, мақтанышты сіңіру; еліміздің экономикалық, мәдени және әскери қуатын 
нығайтуға, оның мүдделерін жан аямай қорғауға байланысты патриоттық сезімнің міндет екенін 
азаматтар санасында қалыптастыру; республикамыздың барлық азаматтарын шовинизм, 
ұлтшылдық пен жікшілдік қасиеттерден аулақ болуға тәрбиелеу. 

Әрбір ұлт азаматы мемлекет мүддесі үшін жаңа дүниетаным, этникалық түсінбеушілік 
себептерін жою, мемлекеттік қызмет пен басқару құрылымының осы заманғы тиімді жүйесін 
жасау, экономикалық элитаға сенім, этникалық топтар құқықтарының тең болуын қамтамасыз ету, 
ортақ ділді қалыптастыру ісіне қамқорлық, кәсіпқойлық,табандылық, жоғары білім мен біліктілік 
сияқты қасиеттерді біріктірсе ортақ Отанымыздың мерейі артып ел рухының бірлігі көтеріле 
түседі. 
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В реальной истории зарождения и развития общества людям неоткуда было ждать помощи и 

даже в самые суровые времена борьбы за выживание им приходилось уповать лишь на 
собственные силы. И все же, хотя и с трудом, в процессе совершенствования человеческого рода 
пробивались ростки гуманизма, возникали различные формы общественной деятельности и 
общественного сознания. А среди них – искусство и религия. 

Искусство – великий инструмент не только познания мира и человека, но и их 
преобразования, самосовершенствования. Чудо искусства дает людям невыразимое наслаждение и 
радость, всесторонне развивает их способности к творчеству «по законам красоты» (К. Маркс). 
Искусство есть высшее выражение свободы человека и общества. 

Религия – это вера в некое Всемогущее существо, Создателя и Управителя Вселенной, 
Вседержителя, который управляет не только жизнью каждого человека, слабого и беспомощного 
перед Богом, но и судьбой всего человечества, природы в целом. Милосердие Бога к послушно 
следующим Его заветам столь же безгранично, сколь страшен гнев и беспощадна кара тем, кто не 
почитает своего Защитника, проявляет гордыню либо нечаянно нарушает божественные 
установления. 

Социальные потребности, породившие зачатки искусства и религии, были не только отличны, 
но в определенном смысле даже противоположны. Тесное взаимопроникновение, подчас даже 
слияние искусства и религии на протяжении длительного исторического периода, особенно в 
эпоху средневековья, объясняется в значительной мере некоторыми общими особенностями 
эстетической и религиозной деятельности, искусства и религии, которые следует учитывать, ни в 
коей мере не игнорируя при этом принципиальных, коренных различий между ними [2]. 
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Религия как прочная основа бытия бережно сохранялась и передавалась, оставаясь в целом 
неизменной на протяжении столетий. 

В первобытной культуре была стройная система мироздания. Религия не выделялась в особую 
форму духовной культуры человека. Она была его жизнью и была неразрывно связана с другими 
формами сознания и, прежде всего, с мифами. 

Религия взаимодействует с искусством, обращаясь к духовным запросам человека и посвоему 
интерпретируя смысл и задачи человеческого бытия. В искусстве и религии мир отражается в виде 
художественных образов, истина постигается интуитивно, через озарение. Они невозможны без 
живого эмоционального восприятия мира человеком. Но возможности искусства гораздо шире 
религиозного сознания [3]. 

В древности религия представляла собой сложное сочетание анимизма,тотемизма, магии и 
фетишизма и была неотделима от искусства, отражающего повседневную деятельность  охоту, 
собирательство, земледелие, примитивные ремесла и представления первобытного человека об 
окружающей природе. Сначала, очевидно, появились танцы. Они возникли как магические 
телодвижения, целью которых было устрашить или задобрить духов природы. Затем появились 
мимическое искусство и музыка. 

Неоспоримое влияние оказала религия на античную культуру, в которой видное место 
занимала древнегреческая мифология., повествующая о жизни общества, о важных исторических 
событиях. На основе древнегреческих мифов возник античный театр. 

Взаимоотношения религии и искусства в корне отличаются от отношений между религией и 
наукой. Пересекаясь на ниве познавательной активности, религия и наука часто вступают в 
конфликт друг с другом изза расхождения принципов религиозного и научного познания. Наука 
представляет собой теоретическое знание, получаемое с помощью абстрактных категорий, она 
стремится к объективному отражению действительности. Религию же и искусство объединяет то, 
что они представляют собой духовнопрактическое освоение действительности через чувственно
наглядные образы, основанное на субъективном, ценностном отношении человека к миру, 
окрашенное эмоциональными переживаниями. Отношения религии и искусства в истории 
культуры были всегда чрезвычайно тесными, их развести сложнее, чем религию и науку. 

Развитие человеческого мышления шло от простых чувственных образовощущений к 
художественнообразным представлениям. Художественнообразное мышление оказывается более 
ранним в истории человечества, чем абстрактно логическое, появление которого связывают с так 
называемым «осевым временем». 

В глубинах нерасчлененного образного мифологического сознания религия и искусство 
рождаются как части древнего мифологообрядового синкретизма. Повидимому, это было время, 
когда религия еще не была вполне религией, а искусство не было искусством в современном 
смысле слова. Миф являлся формой художественнообразного освоения мира, внутри которого 
религиозные идеи фиксировались в изображениях, воспроизводились в танце и ритуале, 
усиливались музыкальным ритмическим сопровождением, закреплялись в архитектурных 
сооружениях. 

Долгое время в истории человеческой культуры невозможно было разделить искусство и 
магию, охоту и религиозный ритуал, профанное и сакральное. Философия и наука рождались, 
преодолевая миф, отвергая его; религия и искусство возникли внутри мифологической 
целостности. 

Религия в системе культурного универсума хранили воспоминания об этом единстве. Все 
известные нам религии так или иначе использовали художественные образы для выражения своих 
идей. Например, приверженцы древней ведической религии не создавали храмов, пластических 
или живописных образов своих богов, но использовали мощь и выразительность поэтического 
слова в гимнах «Ригведы», в заклинаниях «Атхарваведы». Буддизм, несмотря на отказ от 
телесности земного мира как воплощения страдания, обращается к пластическим искусствам для 
создания образа Будды, увековечения его памяти. Ислам, сохраняя запрет на антропоморфные 
изображения, активно использует геометрический орнамент как отражение красоты мира и 
мудрости Бога. 

Многие религиозные традиции рассматривали искусство как аналог божественного 
творчества. Особенно ярко эта идея представлена в индуизме, в учении о Майе, в котором она 
трактуется не только как «непостижимая Божественная Сила, заставляющая мир казаться 
существующим помимо Божественной Реальности; в своем позитивном аспекте Майя является 
также Божественным Искусством, созидающим все формы. Точно так же, как Абсолют 
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объективирует, благодаря своей Майе, определенные аспекты Себя или определенные 
возможности, заключенные в Себе, так и художник реализует в своем произведении некоторые 
аспекты самого себя; он проецирует их как бы помимо своего недифференцированного бытия. В 
этом заключается аналогия между Божественным Искусством и искусством человеческим  в 
реализации себя путем объективации». В христианской традиции Бог также часто понимается как 
Великий Художник, сотворивший мир по законам красоты и давший эти законы миру. 

Такого рода уподобление искусства божественному творению питало идеи об особой роли 
искусства в мире. С одной стороны, искусство рассматривалось как неотъемлемая часть религии, 
даже как ее квинтэссенция, представлялось молитвой, высшим религиозным ритуалом, способом 
приближения к Богу. В этом проблемном поле появляется концепция Х. Зедльмайра об «истории 
искусства как истории религии», в которой отражается представление о том, что искусство есть 
форма общения человека со сферой божественного и что подлинным искусством является лишь 
то, которое вовлечено в религиозный культ. У него рождается смелое, захватывающее дух 
предположение о том, что понятая таким образом история искусства близка к тому, чтобы занять 
«преимущественное положение среди наук о духе». По сути, искусством называлось только 
искусство религиозное, опыт религиозный предельно сближался с опытом эстетическим, сама 
религия становилась в некотором роде искусством. Так, для Г. Честертона, Д. Ньюмена, Ш. Пеги 
католичество являлось «самой поэтической религией». 

С другой стороны, в романтическом движении искусство рассматривалось как явление столь 
же важное и существенное, как и религия, или даже само объявлялось религией. Романтики 
создали культ творчества и творца. Творческий процесс рассматривался как нечто 
трансцендентное, создание художественного произведения уподоблялось процессу божественного 
творения вне зависимости от темы, сюжета. Примечательны в этом отношении слова Гете, 
который был величайшим авторитетом для многих романтиков: «Религия находится в таком же 
отношении к искусству, как и всякий другой из высших интересов жизни. Ее надо рассматривать 
лишь как материал, совершенно равноправный с материалом, доставляемым искусству прочими 
сторонами жизни. Точно так же вера и неверие  это отнюдь не те критерии, с помощью которых 
должны восприниматься произведения искусства. Наоборот, для их восприятия нужны 
совершенно другие человеческие силы и способности. Искусство должно служить тем самым 
органам, которыми мы его воспринимаем. Религиозный сюжет тоже может быть хорошим 
материалом для искусства, однако лишь в том случае, если он дает чтолибо общечело веческое». 
Религия в системе культурного универсума 

Имея в виду существовавшие в истории человеческой культуры тесные, сложные и иногда 
полярно оцениваемые взаимоотношения религии и искусства, попробуем их представить как два 
разных феномена культуры. 

Религию в самом общем виде можно определить как особый способ организации духовного 
опыта человечества, в основе которого лежит вера в существование сверхчувственной реальности, 
имеющей власть над земным, чувственным миром. Не случайно религиозный опыт часто 
описывается как «чувство зависимости, принимающее форму чувства тварно сти, чувства 
собственного ничтожества и преходящности в сопоставлении с тем, что возвышается над всеми 
творениями. чувство религиозного благоговейного ужаса и бессилия перед "mysterium tremendum" 
(неслыханной тайной). И, наконец, это чувство томления по трансцендентному существу, 
чарующему нас». Это описание религиозного опыта, сделанное Рудольфом Отто (1869  1937) в 
книге «Священное», получило большую известность и признание в современном религиоведении. 
Чувство зависимости и подчинения признается одним из основных в отношении человека к 
сверхчувственному миру. 

Искусство  способ образного освоения реальности, то есть способ образного выражения 
людьми своих внутренних состояний и отношений с окружающим через формообразование, 
своего рода «моделирование культурных ситуаций с помощью образных заместителей реальности. 
Такое "прожективное" воспроизведение и изменение жизненной среды обусловливает большую 
эффективность реальной деятельности, поскольку, во первых, не дает угаснуть вниманию людей 
к рутинным аспектам повседневной жизни, а вовторых, позволяет выявить новые связи и 
возможности, содержащиеся в этой среде». 

Искусство может моделировать любые культурные ситуации и передавать разные оттенки 
эмоционального состояния. 
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Ислам является самой «молодой» из трех мировых религий. Возникновение ислама всецелшо 
связывается с именем пророка Мухаммеда. До ислама у арабов не было единой религии. Среди 
племен были распространены различные верования, существовало многобожие. 

Для судеб изобразительного искусства мусульманских стран огромную роль сыграла 
иконоборческая тенденция ислама. Первоначально в исламе не было запрета на изображение 
живых существ, однако в 1Х – Х вв. было сформулировано религиозное установление, 
запрещавшее изображение божества или человека под страхом наказания в загробном мире. В 
Коране «кумиры» (вероятно, изображения древних племенных богов) названы «наваждением 
сатаны». Это отрицательно сказалось на развитии живописи, скульптуры в искусстве ислама, где 
изображения человека, животных, птиц встречаются лишь как исключения. 

Ислам поощрял развитие искусства в двух направлениях – архитектуре и художественных 
ремеслах. Исчезновение изобразительных сюжетов вызвало к жизни расцвет орнаментализма, 
который из вспомогательного, прикладного элемента становился объединяющим. Орнамент 
накладывает на искусство самых отдаленных районов характер общности. В разработке 
орнамента мастера достигали изумительной виртуозности, основанной на точном математическом 
расчете и одухотворенной художественной фантазии. Упрошенно передавая лист, цветок и 
стебель, они достигают богатства и разнообразия, повторяя бесконечное количество раз какой
либо элемент растительного орнамента. Большое распространение получает геометрический 
орнамент, образованный из сложно переплетаюшихся лент.Большое место в культуре исламе 
заняло искусство каллиграфии. По существу, каллиграфия стала целой наукой и искусством, 
достигнув высокой степени совершенства. Каллиграфическое написание религиозных текстов 
производилось на пергаменте, бумаге, стенах зданий. Каллиграфия слилась с декоративным 
искусством, создала неповторимые орнаментальные узоры. Она обрела в мире ислама 
сакральный смысл благодаря доминирующей у мусульман идеи о воплощении слова. Каллиграфия 
в основе своей является графическим воспроизведением божественного слова. Этим, в частности, 
объясняется обязательное присутствие цитат из Корана на здании мечетей. Мечети, в свою 
очередь, являются местом, где божественное слово получает вербальное воплощение. 

Наиболее значительны достижения мусульманской архитектуры. Исламские сооружения 
самобытны в плане пространственной организации и пропорций, умелого использования декора. 
Шедеврами архитектуры являются знаменитые мечети. В них выражена идея стремления человека 
к небу, в высшие сферы. 

Культовые требования ислама во многом определили планировку мечетей. Мечеть 
(«мазджит») буквально «место поклонения». Необходимость пятикратного созыва на молитву 
диктовала наличие башенминаретов, с которых проповедник – мулла созывал верующих. 
Отсутствие церемониальных шествий и обязательное ритуальное омовение перед молитвой 
обусловили простую форму так называемой дворовой мечети с галереей, обегающей двор, в 
середине которого находился бассейн. Мечети, как правило, ориентированы не на восток, как 
христианские храмы, а на священный город Мекку. Колонны галерей у этой стены стояли в 
несколько рядов и составляли многоколонный открытый во двор зал с большим количеством 
узких нефов (неф – корабль – вытянутое помещение, ограниченное с одной или обеих сторон 
рядом колонн либо столбов). В центральном зале, крытом куполом, были ниши для моления 
(«михраб») и кафедра («мимраб»). В больших мечетях помимо этого имеется еще и специальная 
часть, отгороженная для женщин. 

В странах «иранского ареала» порталы мечетей (портал – от лат. porta – вход, ворота) 
украшались нарядной полихромной облицовкой из кирпича. Цветовое решение ковровых 
орнаментов перекликалось с пейзажем, повторяя синь неба и серожелтый тон песчаной почвы. 

Как драгоценное украшение сверкала на солнце мечеть БибиХаным в Самарканде (начало 
строительства 1399 г.). Поверхность ее покрыта разноцветными глазурованными плитками, 
которые отражали свет, слагаясь в причудливый орнаментальный ковер. До последнего времени 
она была самой большой мечетью мусульманского мира. Один из красивейших древних 
мусульманских архитектурных комплексов в Дели – КубтМинар (XIII в.). Минарет сооружен из 
красного песчаника, сочетающегося с белым мрамором. Уходящая далеко в голубое небо, мечеть 
покоряет простотой и величавой гармонией.В целом арабское искусство, которое испытало на 
себе значительное влияние ислама, выступает как крупнейшее и самобытное явление мировой 
художественной культуры эпохи Средневековья. Оно распространилось на весь мусульманский 
мир и оказало большое влияние на мировую культуру в целом. В заключение следует отметить, 
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что арабское зодчество повлияло на романскую и готическую архитектуру Сицилии, Испании, 
Италии и другие средиземноморские страны, а через них – на Западную Европу в целом [4]. 

В процессе исторического развития духовной культуры человечества существуют различные 
взаимоотношения между такими формами общественного сознания, как искусство и религия. В 
этом историческом процессе те или иные религии «выбирают» ту или иную систему искусств, 
которая в наиболее оптимальном варианте способна воспроизводить духовную атмосферу и 
культовую практику данной религии. Искусство, как эмоциональнообразное утверждение 
религиозных идей, занимает определенное место в структуре тех или иных религий. В ярком и 
четком виде этот процесс проявляется в функционировании развитых мировых религий, структура 
которых наиболее устойчива и определена, хотя исторически и она, конечно, эволюционирует. 

Этот исторический процесс взаимодействия искусства и религии привел к тому, что мировые 
религии включили в свою структуру почти все искусства, как традиционные, так и современные. 
Но этот процесс имел свои роковые последствия: границы религиозного сознания в результате 
многостороннего воздействия на него всех искусств стали размываться, религии стали терять свое 
иллюзорное специфическое содержание. Вместе с тем возникает новая эстетическая и 
художественная среда, которая слишком удалена от традиционного религиозного мышления. 

Освобождение эстетического сознания изпод религиозного влияния неизбежно, так как 
современный мир с его динамически напряженным процессом социальной жизни, научно
техническая революция и мощные демографические взрывы разрушают, последовательно и 
неуклонно, структуру традиционных мировых религий. Это исторически неизбежное разрушение 
структуры традиционных религий происходит и под воздействием созданной ими системы 
искусств. 
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ЖАНЖАЛДАР МЕН ШИЕЛЕНІСТЕР: АДАМЗАТТЫҢ КҮНДЕЛІКТІ «СЕРІГІ» 
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Жумагулов Е. Т., Жарылқасынова А. А.  

ҚарМУ (Қарағанды, Қазақстан) 
 

Жанжал, шиеленістер адамдардың қырсоңынан қалмай жүретін серіктері. Дүниеге келген 
алғаш күндерінен соңғы демдеріне дейін біздің өмірімізде қайшылықтар шиеленістер әрдайым 
болып отырады. Жанжал, қайшылық мәселелерін зерттеген Д.М. Фельдман айтқандай: «Біз 
жанжалдардан тек қана адам баласы аяқ баспаған аралда ғана демала аламыз. Біз көбінесе 
балалардың, қос ғашықтардың  қайшылық, ұрыстарына тіпті мән бермейміз де.»[1, 8 б.] Өмір  
біздің күнделікті іс әрекетіміз ғана емес, сонымен қатар ол мәдениет, саясат. Ол әрқашан да 
болатын бастық пен оның қызметкерлерінің арасындағы, әр түрлі этностар арасындағы және де 
қарапайым өмірге әр түрлі көзқараспен қарайтын адамдардың арасындағы қайшылықтар. Және 
осындай бірізділікпен бізде террор, соғыс,  ереуілдерге әкеліп соғатыны бізге бірқалыпты жағдай 
секілді. 

Біздің елдің болсын, шетелдердің қоғамтану ғылымдарында болсын ұзақ жылдар бойы үлкен 
саяси қопарылыстар тұрсын, өткір қайшылықтар, терең дағдарыстар болса, мемлекеттің қалыпты, 
ойдағыдай дамымағандығы, жетілмегендігі, ауруы болып саналды. Ол үшін мемлекет тұрақты, 
тепетеңдік жағдайында бірқалыпты дамуы керек сияқты болып көрінді. Сондықтан тұрақтылық 
қоғамның негізгі мақсаттарының, құндылықтарының бірі саналатын. 

Ал, шын мәнінде, бұл дұрыс түсінік емес еді. Себебі, қоғамда әр түрлі топтар, таптар, жіктер 
болатындығы туралы өткен тарауларда айтқан болатынбыз. Олардың өзіндік мақсатмүдделері, 
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талаптілектері, арманаңсарлары, мұқтажқажеттіктері болады. Олар, сөз жоқ, сәйкес келе 
бермейді. Осыдан келіп араларында айырмашылықтар пайда болады. Олар дер кезінде шешілмесе, 
шиеленістерге, жанжалдарға айналады. Шиеленіс деп әрбір қарсы жақты қолайсыздыққа 
ұшыратып, істі насырға шаптыратын қарамақарсы мүдделердің, пікірлердің, көзқарастардың 
қайшы келуін, елеулі келіспеушілікті, өткір таласты айтады. 

Бұл тақырыптың өзектілігі, ол: біріншіден, ішкі саяси жанжалдардың, сонымен қатар 
халықаралық саяси жанжалдардың саны да, аумағы да кенеттен өсіп кетті. Сонымен қатар бәрімен 
қоса, бұл қаруланған күштерді қолдану арқылы жүргізілуде. Екіншідіен, үлкен саяси 
қайшылықтар, оның ішінде қарулы саяси жанжалдар Қазақстанның ішінде болса да, сыртында 
болса да біздің елдің қауіпсіздігіне нұқсан келтіруі мүмкін.Үшіншіден, жанжалдарды шешудің ең 
тиімді жолдарын қарастыру, қайшылықтарды алдыналудың әдіс тәсілдерін жасау алдыға қойған 
ең негізгі мақсатымыз  болып қала бермек. Бұл тақырыптың өзектілігі қазіргі таңда артып келуде, 
сол себепті әрдайым саясатта болып жатқан өзгерістер жайлы хабардар болып отырып қорытынды 
анализдар жасай білу керек. Және осының бәрімен қоса, жаңа технологиялар мен бұл мәсәлені 
зерттеуді жолға қойып, бұл мәселені алдыналудың, шешудің әдістәсілдерін білу керекпіз [5]. 

Шиеленіс мәселесі ұзақ жылдар бойы зерттеліп келе жатыр. Ол бастауын тіпті б.з.б. VII  VI 
ғасырлардан  ақ қытайда алған десек те болады. Қытай фәлсафашыларының айтуынша, дүниедегі 
барлық нәрселер оң және теріс бастаулардан тұрады.  Басқаша айтқанда, әйгілі иньянь сөзі 
осыдан бастау алды десек те қателеспейміз. Ал гректердің ойынша, қоршаған қоғамның дамуы 
қарамақарсылықтардың күресінен туады деп есептеген. Макиавелли де, Гегель де қоғам 
дамуында қарамақайшылқтардың рөлін жоғары бағалаған.[2, 6  7 б.]. 

Льюис Козердің шиеленіс тұжырымдамасына келетін болсақ, «әлеуметтік шиеленіс бұл 
белгілі бір мәртебе, билік пен қорларға деген талаптар мен құндылықтар үшін күрес, 
қарсыластарының мақсаты қарсыласты бейтараптандыру, зақым келтіру немесе жою болып 
табылатын күрес». Козер шиеленістің келесі қызметтерін атап көрсетеді: 1) шиеленісушілікті 
бәсеңдетеді, яғни шиеленіс шиеленісушілікті шығаратын қақпақшы қызметін атқарады; 2) 
қатынасақпараттық, яғни адамдар қақтығыстар нәтижесінде бірбірін тексереді, қоршаған орта 
жайлы жаңа ақпарат алады және өз күштерінің ара қатынасын біледі; 3) құру, яғни қарсы 
тұрушылық топқа қиын кезеңде ыдырамай, бірігуге көмектеседі; 4) әлеуметтік құрылымның 
бірігуі, яғни шиеленіс тұтастықты бұзбай, керісінше оны сақтайды; 5) норма шығарушылық, яғни 
шиеленіс жаңа түрлер мен әлеуметтік институттардың құрылуына септігін тигізеді [2, 113б.]. 

Шиеленісті табысты реттеу үшін үш жағдай маңызды: 1) түрлі көзқарастарды мойындау; 2) 
шиеленіске тап болған тараптардың жоғары ұйымшылдығы; 3) ойын ережелерінің болуы. 
Дарендорф ИҮҚ түсінігін пайдаланып, шындықты институционалған үлгілер тілінде қарастырады. 
Бедел мен шиеленіс қызметтік деректемелер болып табылады, бұл жерде біріншісі жүйені 
біріктіруші, ал екіншісі  әлеуметтік өзгерістер үшін қызмет атқарады [3, 143б.]. 

Американың әлеуметтанушысы Кеннет Боулдинг "шиеленістің жалпы теориясын" жасады. 
Оның ойынша, әлеуметтік шиеленістің мәні адамның қалыптық реакциясына байланысты. Қандай 
кикілжің болмасын, тітіркендіргіштер, қоздырғыштардың әрекеттері арқылы реакцияларды, 
құндылықтарды, жеке адамдардың құштарлықтарын өзгертуге болады. Соның арқасында 
қоғамдық құрылыс түбірімен өзгеріске ұшырайды [ 6, 89б.]. 

Қазіргі кезде қоғамдағы шиеленістер көптеген ғалымдардың назарын аударуда. Сондықтан 
осы мәселемен арнайы айналысатын конфликтология деген ғылым пайда болды. Ол 
мейірімсіздікке, төзімсіздікке, озбырлыққа әкелетін, қоғамды бүліндіріп, тығырық қатірейтін 
саяси шиеленістердің шығу зандылықтарын біліп, реттеу жолдарын іздестіріп, оның алдын алуға 
бағытталады. Соған орай, ол саяси және қоғамдық қатынастарды жетілдіруді де қарастырады. 

Әлеуметтік шиеленістердің бірнеше себептері бар. Ең бірінші, жалпы себебіне адамдардың 
теңсіздігі жатады. Себебі әркімнің қоғамдағы мәртебесі, қызметі, билікке қатынасы әртүрлі. 
Біреулер билік етеді, екіншілері оларға бағынады, дегендерін істейді. Дарендорф: "Бұл қайшылық 
әрқашан болған және бола бермек, сондықтан Маркстің коммунистік қоғамда таптар, дау
дамайлар болмайды деуі бекер сөз" дейді. 

Шиеленістің екінші себебіне кажеттілік, мұктаждыктың, талаптілектің өтелмеуі немесе 
канағатгандырғысыз өтелуі жатады. 

Үшіншіден, адамдар өздерін белгілі бір әлеуметтік, этникалық, діни, т. б. бірлестіктердің 
мүшесіміз деп санайды. Бұл олардың өмірдегі орнын айқындайды және өздерінің жағдайын 
басқалардан төмен сезініп, мүдделеріне қысым жасалды деп ұғады. Мысалы, Ресейдің кейбір 
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халықтары, Солтүстік Ирландиядағы католиктер, Канададағы Квебек провинциясы, Испаниядағы 
баскілер және т. с. с. 

Батыстың көптеген саясатшылары шиеленістер (төртінші) себебін адамның санасынан іздейді. 
Мысалы, жеке адам мен қоғамдық құндылықтар туралы түсініктері сәйкес келмеуі, өмірден адам 
бір нәтижені күтуі, шындығында басқаша шығуы, адамдардың өзара түсініспеушілігі, олардың 
ішкі сезімдерінің жетілмегендігі, т.с. 

Шиеленістер қоғам өмірінде маңызды рөл атқарады. Әлеуметтік бақылауға алынған шиеленіс 
адамдар, топтар арасында пайда болған даудамайлардьі уақытында ушықтырмай, асқындырмай 
шешуге септігін тигізеді. 

Әлеуметтік шиеленістер сан алуан келеді. Олар мемлекеттер, ұлттар, ұйымдар, жұмысшылар 
мен әкімшілік басшылары, ері мен әйелі және т. с. с. арасында кездеседі. Олар әр түрлі 
топтастырылады, жіктеледі. Мысалы, оларға қатынасатын субъектілерге байланысты мемлекеттер, 
ұлттар, діндер, нәсілдер арасындағы; қатынасатын жақтарға байланысты саяси, экономикалық, 
идеологиялық, экологиялық, сауда, қаржы, әскери, мәдени; қамтыған шеңберіне қарай 
халықаралық, аумақтық, жергілікті болып бөлінеді. Оларды антагонистік және антагонистік емес, 
негізгі және негізгі емес, шындыққа жататын және жатпайтын, ұзақ уақыттық және қыска 
мерзімді, т. т. етіп те бөліп жүр. 

Шиеленістер өзінің даму барысында бірнеше кезеңдерден өтеді. Алғашқы кезеңінде 
кикілжіңдерге негіз туады. Қоғамның кейбір салаларында қиындықтар пайда болады. Оларға 
айтарлықтай мән берілмесе, ерби түседі. Мысалы, адамдардың өмір сүру деңгейі төмендейді, 
құқық сақтау, адамгершілік тәртіптері бұзылады. Әділетсіздікті бұрынырақ сезетін қарсы жақтың 
алдыңғы қатарлы адамдары өздерінің келіспеушіліктерін білдіре бастайды. Келесі кезенде 
келіспеушілік, наразылық ашық айтылып, алғашқы қақтығыстар болуы мүмкін. Билікті халық 
мойындағанда, оның заңдарын дұрыс деп түсініп, өз еріктерімен орындағанда билік. Сонда оның 
беделі де, халықты бағындыратын сиқырлы сыры да болады. Ал мынадай кикілжіңде басқарушы 
төбе топтың әр түрлі қылмыстары ашылып, беделдері кетіп, оларға сенімсіздік туады. Одан кейін 
екі жақтың арасында ашық қарсыластық, қақтығыстар болуы мүмкін. Екі жақты да көптеген адам 
дар қолдап, даудамайдың шеңбері кеңиді. Егер мұның бәріне жол табылып, шешілмесе, дау
жанжал өркениетгі түрден шығып, қарулы қақтығысқа айналады. Мысалы, Югославиядағы, Таулы 
Карабахтағы, грузинабхаз бен грузиносетин шиеленістері және қазіргі таңда болып жатқан 
оңтүстікшығыс Украина мен Таяу Шығыстағы  қарулы қақтығыстарды мысал ретінде келтіруге 
болады [4, 26б.]. 

Жалпы алғанда қазіргі таңда 5 негізгі шиеленіс ошағы көрсетіліп отыр, алайда, біздің 
ойымызша шиеленіс ошақтары әрқашанда, адамзаттың даму барысында да болған. АҚШтың 
пікірі бойынша, «қара тізімге» келесі шиеленістерді жатқызуға болады: 1)Сириядағы жанжал бұл 
жерде мәселе тек қана сирияның ішінде ғана болып қоймай, сонымен қатар бұл жанжалдың өршуі 
Түркия, Иран елдеріне де тарауы да мүмкін; 2) Үндістан мен Пәкістан елдерінің арасындағы 
қарамақайшылықтарға біраз уақыт болғанымен, бірақ кезкелген сәтте асқына түсуі мүмкін. Және 
де бұл тек қана осы елдің арасында болмай, үлкен екі Ақш пен Қытай арасындағы даудамайға да 
алып келуі мүмкін, себебі Қытай Пәкістанның, ал АҚШ Үндістанның мүддесін қорғауы әбден 
мүмкін; 3) ШығысҚытай теңізіндегі жағдай. Ол жерде Қытай мен Жапония Сенкаку архипелагы 
үшін қауіпті ісәрекеттер жасауда; 4) ОңтүстікҚытайдағы жағдай.  Бұл шиеленіс АҚШпен 
Қытайдың арасындағы ауа және теңіз бөлімшелерінің келіспеушілігінен туындап отыр. Ойланып 
қарасан, Қытай мен АҚШ расындағы соғыстың өзі ойға қонымсыз үлкен зардаптарға толы болар 
еді, ал сонымен бірге бұл жанжалға Жапония мен Үндістан да қосылуы мүмкін; 5) Украинадағы 
болып жатқан оқиғалар. Бірақ бұл жерде барлығы НАТОның іске қосылуына байланысты болады. 
НАТОның кезкелген еліне қарсы жасалынған қимылдары, ісәрекеттері, альянсқа соғыс 
әрекеттерін бастауға себеп болуы мүмкін.   

Біраз жағдайда билік басындағылар қайшылықты байқаса да байқамаған сыңай білдіреді. 
Ондайда кикілжің бықсып, жанып өрістеуі, тіпті өртке айналуы мүмкін. Соңдықтан шиеленісті 
шешу керек. Бұрын одан екі жолмен құтылғысы келетін. Біріншісі, қоғамның "таза" даму 
қисынына сәйкес келмегенді өз арасынан аластап, сыртқа ығыстырып шығару арқылы құтылғысы 
келді. Екіншісінде, керексіз жағдайды, құрылымды тура басыпжаншып құрту, жою арқылы 
құтылғысы келді. Екеуінде де қайшылық шешілген сияқты алдамшы түсінік туады. Ал, шын 
мәнінде, бұл ауруды ішке тыққанмен бірдей. 

Жалпы жанжалдарды тудырмаудың, оны одан әрі өршітпеудің басты амалы  халықтың әл
ауқатын көтеру, елдің жоғары әлеуметтікэкономикалык дәрежеде дамуын камтамасыз ету. Оған 
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қоса қоғамның саяси мәдениеті биік болса, билік басындағыларға, заң органдарына деген сенім 
арта, беки түседі. Ал олар жеткіліксіз болса, саяси жанжалдар мен дағдарыстардың өрбуіне 
әкеледі. 

Біраз жағдайда даужанжалдардың алдын алу үшін билік басындағылар әртүрлі әдіс
айлаларды пайдаланады. Мысалы, халык мүддесін қанағаттандыра алмаған жағдайда, сіздерді 
мынадай жарқын болашақ күтіп түр деп үміттендіреді, жұбатады. Бір үміттен кейін келесі үміттің 
оты жануы мүмкін. Ол үміт шиеленісті әлсіретуге әкеледі [ 5, 223б.]. 

Шиеленістерді шешудің бірнеше түрі бар. 
1.Даужанжалга бармау, одан қашқақтау әдісі. Мысалы, саяси қайраткер қарсы жақпен 

жанжалға түспеу үшін саяси сахнадан кетеді немесе кейбіреулер бастығымен істесе алмаса, істі 
насырға шаптырмау үшін өз еркімен жұмыстан кетеді. 

2.Кейінге қалдыру әдісі. Қарсыласпен ерегіске бармай, "не істесең соны істе" деген сияқты, 
бәріне көніп жүре береді. 

3. Шиеленістң мәмілеге келу арқылы бейбіт жолмен шешу. Мәміле деп даужанжалға 
қатысушы жақтардың өзара кешірімділік білдіріп, ымыраға келуін айтады. Онда екі жак бірінбірі 
ұғынысып, өзара кешірімділік жасап, ортақ келісімге келуге ты рысады. 

4.Зорлық негізінде бітістіру, келістіру. Мұндай жағдай бір жақтың күші айтарлықтай басым 
болғанда, екінші жақ жеңілгенде немесе оны толық жойып жібергенде туады. 

5.Аралық сот немесе арбитраждық сараптау әдісі. Мұнда қарсы жақтар дау, талас тудырған 
мәселені тексеруге өз еріктерімен үшінші жаққа береді. Оның шығарған шешімін екі жақта 
мойындайды. Мұндай жағдайда төрелік етуші қазы халыкаралық құқықтың жалпыға бірдей 
ережелерін, елдің конституциялық тәртібін және т.с.с. шарт талаптарын басшылыққа алады [7, 
45б.]. 

Екі жақты татуластырудың кең тараған түрі — келіссөздер. Ол арқылы қарсы жақтың пікірі, 
дәлелдері белгілі болады, күштің арақатынасы айқындалады, келісімнің шарттары анықталады. 
Дағдарыс жағдайынан шығу үшін оның мәнін, ерекшеліктерін, әлеуметтік негізін және т.б. зерттеп 
білген жөн. 

Дегенмен, шиеленіс болған соң одан қайткен күнде де шығу керек. Ол азаматтық келісім 
негізінде шешілуге тиіс. Оның екі жолы бар. Біріншісі — араздық, жаулық, күдіктілік қалпын 
бұзып, сенім жағдайын туғызу. Екіншісі — барлық деңгейде адамдардың қарымқатынас 
тетіктерін қалыптастыру. Зорлық зорлықты тудырады. Сондықтан одан аулақ болып, өркениетті 
жол іздеген абзал. 

Америкалық саясатшы Р. Дарендорф әрбір есі дұрыс адам ортақ мүдделер тауып, 
шиеленістерді реттей, жөнге келтіре білуі керек деген. Батыстың тәжірибесі жеке адамның 
еркіндігіне, коғамның ашықтығына, заңның билігіне негізделеді. Біз үшін олардың бәрін толық 
орындай қою әлі қиын. Бірақ соған тырысқан жөн. Себебі, олар ел тағдыры үшін маңызды шарттар 
[3, 145б.]. 

Біз де Р. Дарендорф айтқанымен келісіп, ымыраға келу жолын қолдаймыз. Себебі күш 
көрсету, зорлықзомбылық адамның қолынан келетін ең өрескел және де тиімділігі аз, қысқа 
мерзімге ғана жүзеге асатын әдіс. 

Онымен қоса, аралық сот әдісі де тиімді әдістердің бірі болып саналады. 
Өйткені, бұл әдіс қақтығыстық жағдайға тәуелсіз, бейтарап қарауды көздейді. 
Ал кейінге қалдыру және қайшылық жағдайынан қашу, біздің ойымызша, қайтарымсыз, кері 

айналмайтын өзгерістерге алып келуі мүмкін. 
Себебі, ұзақ жылдар бойы бір мәселені шешуден қашу, кейін бұл проблема одан да ушығып, 

үлкен саяси жанжалға және араздылыққа алып келуі мүмкін. 
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ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ДІНИ БІЛІМНІҢ ДАМУЫ 
 

Жұматова Г.М. Байжигитова Д.Б. 
ҚарМТУ (Қарағанды, Қазақстан) 

 
Дін – адамзат қоғамындағы аса күрделі де маңызды әлеуметтікмәдени сана. Діннің басты 

мақсаты – адамның рухани жетілуі және оның Жаратушы Құдайға сенімі. 
Ислам философиясының түсіндіруінше, дін дегеніміз – әлемді байланыстыратын күш 

Алланың барлығына сенім. Ислам тұжырымдамасы бойынша, рухани жетілу сатысының бірінші 
деңгейінде тұрған адамның алғашқы махаббаты, таза құлшылығы, қорқынышы Аллаға арналады. 
Сөйтіп,шынайы діндар болып, жас кезінен Алланың ғана бұйрығын орындаушы болып өседі. 
Барлық тіршілік құбылыстары Алла Тағаланың қолында екеніне және күнәлі істері үшін оның 
қарғысына ұшырайтынына мұсылман кәміл сенеді. Осы сенім – оны жаман істерден тежеуші және 
дұрыстықтан, имандылықтан шықпауына себепші. Иманын жоғалту адамның дінін жоғалтуына 
алып келеді. Діни тұрғыдан, дін – бүкіл болмыстың түпкі себебі барын, дүниеболмыстың 
жаратылу мақсатын, оның сырсипатын түсіндіріп, таныпбілуге және адамның рухани жетілуіне 
мүмкіндік жасайтын әдісәрекеттер мен бүкіл дүниетанымды болмысты, толық қамтитын өте кең, 
ауқымды ұғым. Қазіргі ғылымның зерттеулері бойынша дін қырық – елу мың жыл бұрынғы 
палеолит кезеңінде шыққан. Аталмыш кезеңнің мәдениет ескерткіштері жанжануарлар культі мен 
аңшылыққа қолданған сиқыршылық белгілерін сақтаған. Сондайақ діни нанымсенімдердің 
болғандығын сол ежелгі дәуірлердегі өлген адамды еңбек құралдары және әшекей бұйымдармен 
бірге жерлеу дәстүрінің белгілері де дәлелдеді. Діннің неғұрлым ертедегі көріністері – 
сиқыршылық, тотемизм, ғұрыптық жерлеу культі және шамандық болып табылады. Құдайды 
тұлғалық Бастау ретінде мойындау қазіргі діндерден ислам, христиан, иудаизм діндеріне тән, ал 
будда, даосизм діндеріне тән емес. Халықты қамтуы жөнінен діннің тайпалықхалықтық (мысалы, 
иудаизм) және ұлтаралық немесе әлемдік (будда діні, христиандық, ислам) түрлері белгілі. 
Әлемдік діндердің әрқайсысы түрлі ағымдар мен конфессияларға бөлінеді. Мысалы, ислам дінінің 
сүнниттік, шииттік ағымдары, христиан дінінің католиктік, православие және протестанттық 
конфессиялары бар. Дүние жүзі халқының дені, негізінен, әлемдік үш дінді (ислам, христиандық, 
будда) ұстанады. Сонымен қатар, маркстік атеизм және бүкіл дін атаулыны теріске шығаратын 
басқа да көзқарастар жүйесі ғылымда кейде шартты түрде теріс таңбалы діндер деп аталынады 

Бүгінде елімізде мемлекет пен діни ұйымдар арасындағы өзара қарымқатынасты 
айқындаушы саланың бірі рухани, құлықтық, патриoттық білім беру мен тәрбие болып саналады. 
Келешек ұрпақтың рухани тұрғыда және құлықтық даму проблемасы – қазіргі қоғамдағы ең өзекті 
мәселенің бірі болып отыр. Oсыған байланысты дінді гуманистік білім берудің ажырамас 
компоненті ретінде зерттеу маңызды. Дін бұл шеңберде адам өмірінің басқа да салаларымен өзара 
әрекетінің арқасында мәдениеттің құрамдас бөлігі санатында қарастырылады. 

Әлемге танымал мұсылман дінтанушысы әлҒазали діни білім туралы былай дейді: «Пайдалы 
біліммен шұғылдану бүкіл басқа істерге қарағанда әлдеқайда жақсы. Пайдалы білім – дүниенің 
жамандығын, ақыреттегі жағдайдың қауіптілігі мен қорқыныштылығын түсіндіретін білім. 
Дүниеге беріліп, ақыреттен бет бұрған адамдардың надандығы мен ақымақтығын, олардың 
бойындағы өркөкіректік, күншілдік, екіжүзділік, өзін-өзі сүюшілік, атаққұмарлық пен 
мансапқұмарлық, дүниеге құштарлық сияқты жүрек дерттерінің дауасы не екендігін білдіретін 
білім – пайдалы білім». 

Бүгінгі таңда жaстардың көз алдында дін руханиқұлықтық идеаларды таратушы және мәдени 
дәстүрді сақтаушы ретінде жоғары дәрежеге ие болып отыр. Осыған орaй білім беру мекемелері, 
мемлекеттік органдар алдында қазақ қоғамы үшін дәстүрлі діндердің әлеуетін жастарды рухани
тәрбиелікке және отансүйгіштікке тәрбиелеу туралы мәселе тұр. Сондайақ, елімізде өзара 
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түсіністік пен дінаралық татулықты сақтай отырып,  мемлекеттілікті нығайту үшін жас ұрпаққа 
дәстүрлі діндер, олардың рухани құндылықтары, еңбектері, дін ғұламалары жайлы білуі керек. 

Сaн ғaсырдан бері келе жатқан дәстүрлі діни ұстаным – Әбу Ханифа мәзхабы және Матуруди 
ақидасы қазақтың баласын тек қазақ қоғамының мүддесіне тәуелді етеді. Бұл бағытты 
ұстанушылар өзінің қарапайымдылық, ізгілікті сипаттарымен ерекшеленеді. Мұны жақсы біле 
білген атабабаларымыз осы бағытты ертеден бері нық ұстап, мұсылмандар арасына жік түсірмей 
келген еді. 

Ал қазіргі таңда дінге бет бұрған жастар арасында діни сауаттылықты арттыру мақсатында 
Ислам мемлекеттеріне барып, ілім ізденіп келушілердің саны көбейді. Сол жастарымыздың 
Исламның қазақ қоғамының дәстүрлі ұстанымы мен ерекшеліктеріне, құндылықтарына ешқандай 
да қарамақайшылық туғызбайтын тәлім үйреніп келіп жатқандар бар. Десекте, діни 
сауаттығының таяздығынан жат елде алып жатқан ілімнің парқына бармай, қазақтың ұлттық 
құндылықтары мен ерекшеліктерін мүлдем жоққа шығарып, кейбір мемлекеттердің 
идеологияларын алып, бүгінде ел арасына іріткі салып жүрген жастар да аз емес. 

Исламның қасиетті рухын қайта жаңғыртып, халықтың санасын біржақты етудің жолдарын 
қарастыратын күн туды. Исламның қазақ даласында дамуы үшін Араб мемлекеттеріндегі дін 
нұсқаларын көзсіз көшіру біз үшін жарамсыз. 

Мемлекеттің діни саясатының басты мақсаты – елімізде діни өмірдің жайлы дамуы мен 
қоғамдағы тұрақтылықты бекіту болып табылады. Соңғы кезде ғаламтор беттерінде діни 
сауаттылық жайлы көптеген тақырыптар қозғалуда. Өйткені мемлекетте сауатсыздықтың 
салдарынан діни ахуал күрделеніп, әлі күнге дейін нақты шешімін табалмай келеді. Бұл көрініс 
елдің елеулі азаматтарын алаңдатып, кейбір қалаларда діни сауаттылықты арттыру мақсатында іс
шаралар ұйымдастырылуда. Әйтседе, жастардың біршамасы мұндай ізгі амалдарға немқұрайлы 
қарап, өз беттерінше ғаламтор беттеріндегі белгісіз мәліметтердің аққарасын ажыратпай, бойына 
сіңіріп, оны өз ортасына жая бастайды. Қазіргі теріс ағымдар үшін де өз мақсаттарын ұтымды 
пайдалануда ғаламтор өте тиімді болып отыр. 

Айта кететін жағдай, Қазақстан мұсылмандарының арасында Әбу Ханифа мәзхабын 
ұстанамыз дегендер 70% пайыздан асады. Деседе, ол кісінің кім екенін, оның өмір жолын білетін 
сауатты мұсылмандар, өкінішке орай, аз. Қазақ «адам білмегеннің дұшпаны» дегендей, мұндай 
сауатсыздықты жастар тұрмақ, елге қызмет етіп жүрген үлкен ағаларымыздан да байқауға болады. 
Қазақ ежелден Әбу Ханифа жолын ұстанып келгені хақ, десекте, бүгін сол ұстанымға жеңіл қарап 
қойғандаймыз. Әбу Ханифа бағытын ұстанамын деп, оның бағытынан ауытқып елге қиянат жасап 
жүргендер жетерлік. Бұл да діни сауатсыздықтың кесірі. Осылардың алдын алу үшін мынадай 
шараларды қолға алу қажет: 

 еліміздің кез келген аймақтарында халыққа фундаменталды діни сауаттылық жұмыстары 
жүйелі түрде жүргізілуі қажет. Өзіміздің атадәстүрімізге, салтғұрпымызға сай келетін, сан 
ғасырлардан бері Ислам дінін үйретіп, насихаттауда дұрыс бағыттағы жол көрсеткен Әбу Ханифа 
мәзхабының жолын қайта жандандыру керек. Халқымыздың діни тұрғыда білімін жетілдіріп, теріс 
діни ағымдардың жетегінде кетуіне жол бермей, олардың қоғамға қаншалықты зиянды жақтары 
бар екендігін айтып түсіндіргеніміз абзал; 

 бүгінгі күні көптеген жастардың дінге деген кызығушылықтарын есепке алсақ, мешіт 
имамдарының оларды оқытыпүйретуге күштері жеткіліксіз болып отыр. Сондықтан Исламды 
түсініп үйренгісі келген жастарымыздың кейбірі ғаламтор сайттарына жүгінеді. Осындай 
жастардың психикалық ойөрісіне, санасезіміне әсер етіп, ұлттық рухани бағытта өсіп
өркендеуіне кедергі келтіретін жағдайлардың алдын алып, ғаламтор беттерін қатаң қадағалап, 
дәстүрлі дінге қайшы келетін сайттарға шектеу қойып, үздіксіз бақылау қажеттілігі туындауда; 

 Исламның қазақ даласына таралуына ықпалын тигізген ұлы әлФараби, Ясауи, Абай, 
Шәкәрім секілді тұлғалардың мәртебесін жастардың арасында көтеріп, дәріптеу үшін олардың 
негізгі түпнұсқа еңбектерін жаңғыртып, ағарту шараларын ұйымдастыру керек; 

 діни сауаттылықты арттыру мақсатында 2009 жылдан бастап «Дінтану» пәні енгізілді. Бұл 
оңды құбылыс әрине, алайда, аталмыш пәннің өзі халықтың сауатын ашу үшін жеткіліксіз болмақ. 
Яғни, қазіргі күні шиеленісіп жатқан барлық мәселелерді мектептерге енгізген бұл пән толығымен 
шешіп бере алмай жатыр. Халқымыздың негізгі діні Ислам болғандықтан, біз оны толық 
меңгеруіміз қажет. Ал «Дінтану негіздері» тек Исламды ғана насихаттамайды, Ислам діні 
тақырыбына бірнеше сағаттық уақыт бөлінеді, онда тек жалпылама түрде діндердің тарихына 
тоқталады. Ал, ол оқушылардың дін туралы білімін толық қалыптастыра алмайды. Сондықтан 20 
жылдан асқан тәуелсіз тарихымыз бар, 70% пайыздан аса мұсылман халқымыз барын ескере 
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отырып, біз балабақша, мектеп табалдырықтарынан бастап жастарды Ислам тағылымдарына 
баулысақ артық етпес. Сондықтан да «Дінтану» пәнімен қосымша, басқа да діни сауат ашу 
пәндерін ойлап тауып мектепке, жоғарғы оқу орындарға басқа да оқу ордаларында оқытылса, 
оңды нәтижеге қол жеткізуіміз мүмкін менің өзімнің жеке пікіріме жағымды. 

Қорыта келе, қазіргі таңда елімізде халықтың әсіресе, жастардың руханитанымдық тәрбиесін, 
діни сауаттылығын арттыру маңыздылығы көпшіліктің аузында жүр. Қоғамның діни өмірінің 
тенденцияларын, діни ахуалды ескере отырып, оны жастарға жеткізіп отыру қажет. Кезкелген 
мемлекеттің жарқын болашағы мен кемелденуі осы жастардың болмысы мен санасына, мәдени 
дамуына, білім мен тәжірибе деңгейіне байланысты болады. Сондықтан жастардың заманға сай 
діни білім деңгейлерін арттырып, дәстүрлі құндылықтарды сақтау бүгінгі күннің басты мәселесі. 

Ұлттық сипатқа айналған дәстүрлі Ислам мен дүниетанымымызға сырттан келіп, түзету 
жасағысы келгендерге жол бермеуіміз керек. Өйткені қазаққа Ислам дінін үйретудің қажеті жоқ. 
Қазақ ежелден Исламды өзінің байтақ даласында мемлекеттік дін ретінде қабылдап, оны бойына 
терең сіңіргені белгілі. Сондықтан да, бізге Исламды қайтадан түсіндіру жұмыстарын емес, оны 
бабалар ұстанған кейіпінде қайта жаңғыртып, халықтың сауатын қайта қалыптастыру 
жұмыстарын қолға алғанымыз жөн деп санаймын. Сол үшін қазіргі жаһандану заманында 
қоғамның тұтастығын көздеп, діни сауатсыздықтың алдын алу тек қана мемлекеттің емес, әрбір 
Қазақстан азаматының, зиялы қауымның, қоғамдық ұйымдардың да мойнына жүктелуі тиіс. 

Нақты ислами діни сауатты жастар санасына ұялата алсақ, біріншіден білімді жастар 
жиналған ақпараттардың қажетін алып, қажет емесін сүзгіден өткізіп үйренер еді. 

Екіншіден, ислами діни сауатты жас сыбайластық, жемқорлық сынды қоғамдық кеселдерден 
аулақ болар еді. 

Үшіншіден, ел санаты көбейіп, тастанды, жетім, қараусыз қарт мәселелері кемитін болса, 
төртіншіден, өзөзіне қол жұмсау, қоғамға өзін қажетсіз деп тану сынды кеселдерден де арылар 
едік. Нәтижесінде жастардың білім аясы кеңіп, діни және ұлттық қорғаныш қабатын 
қалыптастырып, көптеген кедергілерге қарсы тұруға мүмкіндік туады. Әрине мұның бәрі оңай 
бітетін шаруа емес, дегенмен ел болашағының жарқын болуы үшін айқын қадамдар екені анық.  
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Сегодня религия стала неотъемлемой частью социокультурного пространства. Ранее 

существуя на задворках общественной жизни (достаточно вспомнить о советских временах) в 
современных условиях она стала значимым, порой определяющим, фактором социального бытия. 
Этот процесс не может быть оценен однозначно. То тут, то там слышны возгласы о том, что 
увеличение верующих людей означает духовное оздоровление общества. Ктото наоборот говорит 
о том, что проникновение религии в сознание людей есть показатель слабости светской парадигмы 
государства. Очевидно, что и та и другая точки зрения лишь крайности в восприятии роли и места 
этого, безусловно, значимого, феномена нашей жизни. 
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В 2015 году мы приняли участие в социологическом исследовании, посвященном анализу 
знаний и представлений о религии студенческой молодежи. Наш научный интерес определяется 
исследованием отношения студенческой молодежи к религии в Центральном Казахстане.  

Такой выбор не случаен. Дело в том, что долгое время Центральный Казахстан (а сегодня это 
по существу Карагандинская область) воспринимался как некий мировоззренческий рай, где 
царила межконфессиональная, межэтническая гармония. Здесь были представлены практически 
все традиционные и нетрадиционные религии, проживают представители всех этносов, 
существующих в Казахстане. Сегодня ситуация меняется. В Карагандинской области активно 
начинают создаваться «филиалы» различных нетрадиционных религиозных течений, движений.  

Как известно из печати более 130 молодых людей нашего региона участвуют в боевых 
действиях в Сирии, Ливии. Помимо этого Карагандинский регион еще и большой вузовский 
центр. В области работают ВУЗы различных направлений и специализаций. По существу сегодня 
в наших ВУЗах учатся  те молодые люди, которые завтра будут руководителями, специалистами
профессионалами, политическими и общественными деятелями.  

Именно поэтому очень важно иметь представление о том, как они относятся к религии, как 
оценивают ее современное состояние. Эти вопросы стали определяющими в нашем 
социологическом исследовании, проведенном в 2015 году в ВУЗах Центрального Казахстана. В 
социологическом опросе приняли участие 1689 студентов, представлявших шесть ВУЗов нашего 
региона (КарГУ, КарГТУ, КЭУ, Жезказганский университет, университет языка и перевода 
«Лингва», КарГМУ). Были опрошены студенты первых (34,6%), вторых (42,8%), третьих (22,6%) 
курсов. Этническая картина респондентов сложилась следующим образом:  77,9% составили 
студентыказахи, 22,6%  русские, 7,9%  другие национальности. В опросе приняли участие 
студенты русского отделения (54,6%) и отделения с казахским языком обучения (45,4%). 

Современная молодежь в целом и студенческая молодежь в частности сегодня находится в 
эпицентре информационных коммуникаций. Каждый день на них обрушиваются потоки каналов, 
наделенных интерпретационной свободой. И практически все эти каналы презентуют свои 
представления о феномене религии, ктото деликатно, ктото иронично, ктото агрессивно и 
цинично. Но все они, так или иначе, обращаются к этой теме, ведь очевидно, что религия сегодня 
проникла во все сферы, пространства нашей жизни.  

В этих непростых информационных условиях молодой человек пытается формулировать свои 
мировоззренческие позиции, свое отношение к этому феномену. Зачастую современный молодой 
человек рисуется как  «жертва» гаджеткультуры, бездумно прожигающий свою жизнь, не 
задумывающийся о будущем. Однако очевидно, что это примитивная зарисовка. Порой на 
подсознательном уровне молодые люди ищут источники откровений, живут в поисках какихто 
новых смыслов и значений и формулируют свое отношение к духовным феноменам. Не случайно, 
что первым вопросом в нашем опросе стал «Что такое религия в Вашем понимании?» Самым 
популярным ответом на этот вопрос стал «Вера в единого Бога». Так ответило более 77% 
респондентов. В этом же вопросе предлагался ответ «Духовная сила». Удивительно, но более 
половины респондентов (56%) ответили, что не идентифицируют религию с духовной силой. В 
глубинных интервью, сопровождавших это социологическое исследование, выяснилось, что 
молодые люди, как правило, понятие «духовная сила» связывают с культурой, искусством, 
литературой, обычаями и традициями. При этом, они признают за религией возможность влияния 
на духовную жизнь общества. В качестве варианта ответа присутствовала формулировка «вера в 
себя». Именно таким образом ответили 16% респондентов. Такой ответ «соседствовал» в этих 
случаях с «верой в бога». Можно предположить, что вера в бога, по мнению, молодых людей, 
укрепляет веру в себя или создает ее, а несколько не противостоит. С другой стороны допускается 
оценка религии молодыми людьми как общее понятие наличия веры вообще. В целом надо 
отметить, что большинство респондентов правильно оценивают содержание этого феномена как 
веру в единого бога. Уже нет агрессивноатеистического или утилитарного понимания веры как 
веры в сверхъестественные силы или бессмертие души. 

В следующем вопросе мы попытались выяснить отношение респондентов к религии: «Каково 
Ваше отношение к религии?». Больше половины респондентов (51,7%) обозначили себя 
верующими, но не участвующими в религиозной жизни. 24% молодых людей «признались», что 
они верующие, состоят в общине и соблюдают религиозные обряды. Получается, что более 75% 
респондентов признают себя верующими с той или иной степенью активности собственной веры. 
Как можно оценить такое положение? Вопервых, настораживает, такая тотальная (3 из 4) 
вовлеченность молодых людей в религиозную веру, ведь речь идет о студентах, получающих 
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образование, изучающих в обязательном порядке предметы социогуманитарного содержания. Это 
не значит, что образованность несовместима с верой – нет. Речь идет о том, что молодые люди 
находятся еще в стадии становления своих мировоззренческих приоритетов, еще знакомятся с 
разнообразием аксиологических ориентиров, возможных духовных и душевных симпатий. А в 
подобном случае их выбор уже определен или предопределен. С другой стороны, религия, как 
впрочем и большинство социальных явлений, переживает период своей «модности». Если раньше 
(советский период) быть атеистом было модно и необходимо («Гагарин в космос летал чтото бога 
не видал»), то сейчас религиозный Ренессанс привел к массовому увлечению молодежи 
атрибутами религиозной жизни. Например, оценку «Я не верующий и противник религии» 
выбрали 5 студентов из общего количества опрошенных, что составляет 0,3% опрошенных.  

Следующий вопрос анкеты носит уточняющий характер. Мы предложили ответить на 
следующий вопрос «Если Вы верующий или просто придерживаетесь религиозных традиций, то к 
какому религиозному направлению себя относите?». 71% процент опрошенных обозначили свою 
приверженность к исламу, к православию 21%, к католицизму 1,4%. Могу предположить, что 
большинство отвечавших связывают свою этническую принадлежность с необходимостью 
идентифицировать себя с определенным религиозным направлением, то есть в формате дихотомии 
«если казах, значит ислам, значит мусульманин» и т.д.  В современных условиях, когда 
практически все информационные каналы обременены религиозной проблематикой в том или 
ином контексте, молодежь вынуждена встраивать себя в такую социокультурную картину мира, 
отсюда и такое некритическое отношение к своей позиции по отношению к религии. Сегодня на 
смену оголтелому атеизму пришло увлечение религией, и выказывать свое неравнодушие к ней 
очень даже в тренде.  Именно поэтому, на наш взгляд, мы получили такие результаты в данном 
вопросе. В следующем вопросе мы попытались выяснить чем определяется их религиозная 
идентичность обозначенная в предыдущем вопросе. Ответ на данный вопрос проливает «свет» на 
наши предположения. В большинстве случаев (54,8%) респонденты основывали свой выбор по 
причине того, что это традиционная религия моей семьи. На втором месте (42,6%) ответ «эта 
религия тесно связана с национальной культурой и историей. Не трудно заметить, что выбор 
религиозных предпочтений молодыми людьми осуществляется не совсем самостоятельно, а 
вытекает из их семейного пребывания или отождествления религии и культуры, истории. 
Чрезвычайная детерминированность выбора молодыми людьми семейными приоритетами 
подтверждается в следующем вопросе. У молодых людей спросили «Считаете ли Вы свою семью 
религиозной?». 55,3% ответивших респондентов признали свою семью таковой. В беседах с 
молодыми людьми выяснилась, что в большинстве случаев религиозность семьи они связывают с 
участием в какихто религиозных праздниках (например «Айт», «Курбанайт», «Кадыр тун» и т.д.) 
или соблюдением какихто обычаев (например «бата беру», «битир беру» и т.д.) Отсутствие 
четких представлений относительно статуса «религиозной семьи» привело к тому, что 
значительное количество респондентов (почти каждый пятый) затруднилось ответить на этот 
вопрос. Следующий ряд вопросов связан с уточнением восприятия молодых людей относительно 
их участия в религиозной жизни. Так, 27,5%  студентов ответили, что посещают мечеть, церковь 
только 1 раз в месяц, 14,3% признались, что бывают лишь 23раза в месяц, почти 10% вообще 
никогда не посещали эти места. Только5,9% респондентов отметили, что посещают храм 1 раз в 
неделю. Нетрудно заметить, что такие данные несколько противоречат цифрам, 
демонстрирующим религиозную причастность молодых людей. На наш взгляд, посещение 
культовых мест (мечеть, церковь, храм, синагога) является одним из важнейших атрибутов 
религиозной веры, именно здесь верующий ведет диалог с Богом, именно здесь он чувствует себя 
не одиноким в своей вере (братья, сестры и т.д.). Рискну предположить, что данные о посещении 
этих мест более явно демонстрируют истинное положение относительно идентификации молодых 
людей как верующих. Несколько поиному молодые люди оценивают свою религиозность через 
участие в праздновании религиозных праздников. Почти 61% опрошенных ответили, что 
отмечают религиозные праздники. Чем вызвана столь высокая популярность такого ответа? 
Думается, что связано это, прежде всего, с тем, что такая «сопричастность» к религиозной жизни 
очень «симпатична» молодым людям. Вопервых, это, как правило, выходной день. Вовторых, 
сами эти праздники активно интегрированы в социальное пространство, что наполнять их каким
то особым религиозным содержанием совсем не обязательно. 

Современный религиозный ренессанс отличается не только возросшим интересом к религии, 
но и появлением «новых» нетрадиционных религий, культов. Они становятся прибежищем 
потерянных, неудовлетворенных, сомневающихся людей. В новых культах, нетрадиционных 
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религиозных объединениях они ощущают свою причастность к чемуто высокому, почти 
мессианскому, получают удовольствие от найденной таким образом самоактуализации.  Не секрет, 
что жертвами этих «нововведений» становятся большей частью молодые люди, с неокрепшей 
психикой, с размытыми моральными установками, с небольшим жизненным опытом. Такое 
положение дел стало основанием включения в анкету вопроса «Как Вы оцениваете деятельность 
новых культов и объединений?». Полезной оценили эту деятельность 12,4%, нейтральной 29,3%, а 
вот вредной 28,5% респондентов. На первый взгляд, цифры обнадеживающие. На самом деле 
«пугает» позитивная оценка деятельности  новых культов и объединений каждым десятым 
студентом. Думается, что для молодого человека вообще характерно отождествление понятий 
«новое» и «позитивное». Молодой человек почти всегда «бунтарь», для него отказ от 
традиционного  это фетиш, это вызов, это радостное противопоставление. Вот здесь они и 
попадаются на «удочку» этим так называемым новым миссионерам. Как говорят сами сторонники 
«ИГ» основным поставщиком человеческого материала стали бывшие страны Советского Союза. 
Вот уж повод для размышлений… Затруднились ответить на этот вопрос почти 30% 
респондентов. Вот они потенциальные заложники новых идеологий, привлекательных 
религиозных образов. 

Студенческая молодежь является той активной частью молодежи, которая активно 
воспринимает окружающий мир, воспроизводит или противостоит системе ценностей, созданных 
до нее, формирует собственные нравственные координаты, аксиологические приоритеты. Какое 
место в этой системе занимает религия, как она «соседствует» с другими ценностными векторами. 
С целью выяснения этих позиций студентам был предложен вопрос об иерархии ценностей. В 
качестве вариантов ответов были предложены: друзья, общение, Родина, здоровье, интересная 
работа, карьера, творчество, любовь, дети, жизнь, семья, свобода, развлечения, внешность, 
материальное благополучие, диплом, вера в Бога, власть. Ответы на этот вопрос внушают 
оправданный оптимизм. На первом месте в шкале ценностей студенческой молодежи стоит семья 
(85,9%). Второй по популярности ответ – жизнь (83,1%). И третье место в этой шкале занимает – 
здоровье (81,5%). Такие приоритеты свидетельствуют о здоровом отношении молодых людей к 
будущему, о приверженности к общечеловеческим ценностям и в этом смысле здесь нет 
межпоколенческих разрывов. В числе «лидеров» находится и ответ «вера в Бога»  больше 
половины опрошенных оценили ее как наиболее важную ценность. Такое положение дел не может 
быть однозначно интерпретировано. С одной стороны, каждый второй студент видит в вере бога 
некий сокровенный источник, мировоззренческий резервуар, с другой стороны речь идет о 
молодых людях, которые получают образование в светском учреждении, где, независимо от 
специализации, преподаются общеобразовательные светские дисциплины.   Любопытным 
представляется тот факт, что 75% молодых людей  обозначили в качестве наиболее важных 
ценностей – свободу. 

В целях формирования целостного представления о религии молодежи мы предложили 
молодым людям вопрос, который имеет отношению к этому феномену, но мы его сознательно 
вырвали из контекста, что бы усложнить задачу восприятия и осмысления религии. Вопрос звучал 
следующим образом «Верите ли Вы в бессмертие души?» Поразительным был тот факт, что 37,4% 
студентов ответили утвердительно, 35,9% допускают такую возможность и лишь 26,1% не верят в 
бессмертие души. Получается, что 73% респондентов допускают как возможность «бессмертие 
души». Такое распределение ответов не может не пугать, ведь речь идет о студентах ВУЗов, 
имеющих основы научных знаний, свободно ориентирующихся в интернетпространстве. Можно 
высказать предположение, что современные увлечения связанные с различного рода 
мистификациями, «волшебством», увеличение количества телепередач, посвященных 
экстрасенсорике, «чудесным исцелениям», магии, гаданию сформировали у молодых людей веру в 
бессмертие души, которое является одной из атрибутивных характеристик феномена религии. 

В процессе исследования оценок студенческой молодежи феномена религии важным 
представляется уточнение позиций наших респондентов по поводу роли религии в условиях 
светского государства (Казахстан именно так обозначается в Конституции РК). Для размышления 
по этому поводу студентам был предложен следующий вопрос «На Ваш взгляд, какое место 
должна занимать религия в государстве?» Думается, что на выбор ответа у молодых людей во 
многом повлияла сегодняшняя ситуация, когда религия проникла практически во все сферы 
социальной жизни. 84,6% ответивших считают, что нельзя ограничить деятельность религиозных 
организаций только религиозной сферой. Ответ «религиозные организации должны активно 
участвовать в общественной жизни общества» получил поддержку у 83,1% респондентов. А вот 
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90,5% студентов «отказывает» религиозным организациям в участии в политической жизни. 
Думается, что такой ответ связан с пониманием светского характера нашего государства, где 
государство отделено от религии. В этом же вопросе был предложен ответ «Все религии должны 
быть равны перед законом». Смущает тот факт, что почти половина опрошенных (46,1%) не 
считают возможным и необходимым равенство религий перед законом. Можно предположить, что 
такой выбор обусловлен тем, что приоритет должен быть отдан религии, которую исповедует 
большинство казахстанцев, Соответственно в некотором предпочтительном положении находится 
ислам. Помимо этого сейчас активно включено в научный оборот в социополитических 
исследованиях понятие «титульная нация». Думается, что такая постановка вопроса тоже 
повлияла на ответ студентов. Важно осознавать, что это не соотносимые понятия. Необходимо 
формировать у молодых людей понимание важности равенства всех традиционных! религий перед 
законом. Наличие какихто предпочтений, в данном случае правовых, может привести к 
некоторому разобщению или даже отчуждению среди верующих различных конфессий, а это в 
свою очередь может  стать основой социального напряжения. Сегодня потенциально зоной такого 
напряжения может стать и пространство межнациональных отношений. Ведь не секрет, что в 
основном религиозные идентификации совпадают с этнической принадлежностью (казах
мусульманин, русскийправославный, немецкатолик). Именно поэтому в анкету мы включили 
вопрос о том, что необходимо, по мнению респондентов, для сохранения и укрепления 
межнациональных отношений. Большинство опрошенных в качестве условия межнациональной 
стабильности назвали наличие правового равенства всех граждан (52,6%). Такой ответ 
«спровоцирован» очевидно пониманием того факта, что наличие какихто правовых преимуществ 
у одного этноса может стать основой межнациональных конфликтов. Так, иногда на обыденном 
уровне возникают оценочные суждения типа «казахам легче сделать карьеру», «незнание 
казахского языка закрывает доступ на государственную службу» и т.д. Сегодня в Казахстане, на 
наш взгляд, созданы все правовые условия, что бы пресечь дискриминацию по этническому 
признаку. Главными условиями в карьерном росте, профессиональной реализации являются 
профессионализм, трудолюбие, креативное мышление, образование. В этом смысле 
«популярность» такого ответа студентов свидетельствует о понимании природы 
межнациональных отношений, внутренних механизмов формирования культуры 
межнациональных отношений. Одним из правовых условий формирования межнациональной 
гармонии является, по мнению студентов, ужесточение наказания за разжигание 
межнациональной розни. Так ответили 14,1% опрошенных студентов. 30% респондентов считают, 
что в значительной мере укреплению межнациональных отношений в обществе способствует рост 
благосостояния населения. Действительно, многие проблемы в обществе (преступность, 
этническое неприятие, религиозная вражда) имеют в своей основе материальные предпосылки. 
Общеизвестно, что молодые люди, вступающие в различного рода нетрадиционные религиозные 
организации, как правило, имеют проблемы материального характера (нет работы, образования, 
низкая заработная плата, отсутствие жилья). Как сообщают средства массовой информации, ряд 
молодых людей уехавших в Сирию бороться за «идеалы» так называемого «исламского 
государства» хотели просто поправить свое материальное положение. Другие, так называемые 
«волонтеры» редко критично относятся к себе, к своим возможностям и в качестве причин 
собственных неудач обозначают государство, в котором господствуют светские идеалы и 
ценности. Они осознают себя как жертву этого, по их мнению, бездуховного социума. Таким 
образом, ответственность перекладывается на источник вне их собственной жизненной стратегии 
и ориентации.  

Мы уже отмечали, что большинство опрошенных студентов идентифицировали себя с той или 
иной религиозной конфессией. Важно понять, каким образом их религиозные представления, 
идеалы позволяют им оценивать, воспринимать представителей других религиозных приоритетов, 
то есть хотелось бы определить так называемый «градус» толерантности. Ответы разложились 
следующим образом: положительно относятся к представителям других религий 41,1% 
опрошенных, нейтрально 42,5% и отрицательно 13,1%. При подавляющем большинстве 
позитивных и нейтральных оценок вызывает напряжение тринадцатипроцентное отрицательное, 
агрессивное неприятие чужих религиозных взглядов и позиций. Думается, что одной из причин 
такого положения дел, являются участившиеся случаи экстремистских  нападений, демаршей, 
преподносимых под религиозным «соусом». Свою роль сыграли и сторонники «ИГИЛ», скандалы 
в католической епархии (случаи педофилии), личный негативный опыт общения со 
священнослужителями и т.д. Отсюда, на наш взгляд, и возникает неприятие чужих религиозных 
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взглядов. Если принять во внимание и то обстоятельство, что опрошенные – это молодые люди, то 
понятно, что для молодежи характерны порой однозначность взглядов, некритическое восприятие 
информации, оценочный максимализм. 

Одной из примет времени сегодня стало появление различного рода нетрадиционных 
религиозных течений, движений, групп, конфессий. Все они претендуют на новизну своих 
мировоззренческих откровений или, как правило, говорят о правильном, только им доступном, 
«чтении» священных текстов. Одним из важнейших направлений в деятельности этих 
миссионеров является приобщение к предлагаемой религиозной культуре новых последователей. 
13,1% молодых людей, участвовавших в опросе, ответили, что сталкивались с попытками 
привлечь в религиозные объединения нетрадиционного типа. При этом 26,6% студентов ответили 
утвердительно на вопрос о том, что имеют представление о нетрадиционной религии. 

Анализ ответов студентов, участвовавших в опросе, позволяет сделать вывод о том, что 
устойчивых, четко структурированных, личностнопонятых представлений о религии молодых 
людей пока нет. Все их позиции, как правило, взяты из чужого опыта, информационных каналов, 
тиражируемых представлений о религии. По ответам становится понятно, что отсутствие четких 
позиций в этом вопросе может привести к социальноуязвимой позиции в будущем. Это 
отсутствие может стать основанием участия неокрепших, с точки зрения сознания, молодых 
людей в деятельности различного рода нетрадиционных религиозных объединений и организаций. 
А что еще опаснее в организациях экстремистского толка. Итоги данного социологического 
исследования могут и должны лечь, на мой взгляд, в основу новых социальных параметров в 
формировании государственной и общественной политики в области религиозного просвещения, в 
обновлении наших образовательных форматов. 
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На сегодняшний день остро стоит вопрос о проблеме формирования мировоззрения 
молодежи. Ценности нынешней молодёжи могут ускорить развитие общества, или наоборот, 
могут затормозить его. Поэтому необходимо изучить ценностные представления молодёжи. 

Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день есть много 
проблем, связанных с моральными установками молодёжи, проблемы с формированием 
ценностей. Остро стоят вопросы о духовности молодёжи. 

Что же такое ценности? Для одних людей ценности – это результаты материальной или 
духовной деятельности, для других – это какиелибо идеалы, цели и представления. Можно 
сказать, что ценности – это какиелибо значимые установки в жизни человека.  К ценностям в 
жизни человека можно отнести: материальные блага, справедливость, жизнь, здоровье, семья, 
общение, красота , знания и т.д 

Ценностные предпочтения формируют взгляды людей, их отношение к окружающей 
действительности. На них могут влиять самые различные факторы: семья, друзья, какие либо 
предметы, необходимые для удовлетворения духовных потребностей (например газеты, книги 
и т.д) [1].  

Ценностные предпочтения формируются с процессом осмысления человеком окружающей 
обстановки. Он решает для себя, что является правильным и неправильным, справедливым и 
несправедливым, переживает различные явления, происходящие в его жизни, задумывается о 
смысле жизни [2]. 

Для большинства людей (в частности, для молодёжи) основными ценностями всегда 
являлись: семья,  счастье, здоровье, мир и процветание, равноправие во всех сферах. К 
сожалению, сейчас ценностные установки начинают меняться и на первое место все более 
выдвигаются материальные блага ( например, деньги), а все остальное, включая семью и 
здоровье отходит на второй план. Для молодых людей важное место сейчас занимают 
материальные ценности, а не духовные. Если раньше молодёжь помимо семьи выдвигала на 
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первый план такие ценности как здоровье, дружба, развитие, то сейчас это – успех, стремление 
к материальному благополучию. 

Бывает и так, что молодых людей не интересует ничего из вышеперечисленного. Им все 
равно, что сейчас происходит в мире, их ничего не волнует и не беспокоит. Это куда серьезнее. 
Можно сказать, происходит духовная деградация. Есть и другая проблема. В условиях 
духовного кризиса молодые люди испытывают некую дизориентацию. Они неспособны четко 
осознавать действительность, и при таком состоянии молодёжь подвержена воздействию 
множества негативных факторов. 

Рост негативной тенденции в духовной сфере молодёжи (в большей части среди 
подростков) может также объясняться воспитанием в семье, а точнее недостатком такового. Не 
каждая семья может достойно воспитать своих детей и все это сказывается позднее. Также на 
формирование взглядов и предпочтений  очень сильно влияет СМИ, в частности телевидение. 
Молодежь зачастую принимает за истину все то, что демонстрирует телевидение . Все 
перечисленные факторы дурно влияют на молодёжь и их ценностные установки. Все это 
способствует росту преступности, шовинизма, формированию какихлибо радикальных 
взглядов [4]. 

Один из факторов, влияющих на ценностные установки молодёжи  религиозный фактор. К 
сожалению, в силу неокрепшего сознания и сильной восприимчивости молодёжи , они очень 
часто подпадают под влияние религиозной пропаганды. Молодёжь в процессе своего 
умственного и морального развития, проходят социальный и гражданский этапы взросления. 
Именно на этих этапах, когда у молодого человека происходит формирование жизненных 
принципов и ориентиров, когда происходит социализация в обществе, молодые люди особенно 
сильно подвергаются влиянию радикальных идей со стороны идеологов экстремизма и 
терроризма.  

Эти субъекты, пользуясь психической неустойчивостью, несформировавшимся сознанием 
молодёжи, можно сказать “промывают мозги” молодым людям. В итоге молодёжь вливается в 
ряды террористических и экстремистских группировок. Для людей, подвергшихся такому 
влиянию наиболее сильно, нет таких установок и ценностей как у подавляющей части 
населения. У них другие приоритеты и взгляды. Они считают своим приоритетом – свое 
понимание религии, а главной задачей – распространение и продвижение своих идей любыми 
способами.  

Духовный кризис в нынешней обстановке в целом проявляется в том, что происходит 
разложение моральных и нравственных установок, молодёжь становится либо полностью 
безразличной к окружающей действительности, либо придерживаются тех взглядов, которые 
полностью противоположны нравственности (т.е. придерживаются какихлибо установок, 
которые противоречат понятию гуманности).  

К сожалению, примером может послужить факт, что многие молодые люди подвергаясь 
влиянию со стороны экстремистских группировок, бросая все, включая свою семью и друзей, 
вступают в эти самые группировки, а многие из них становятся террористами. 

Чтобы избежать таких последствий необходимо вовлекать молодёжь в общественную 
жизнь страны, проводить какуюлибо просветительскую работу с ними, оказывать моральную 
поддержку.  Семье и близким друзьям молодых людей стоит проявлять больше внимания, ведь 
зачастую бывает и так, что недостаток внимания оказывается одним из тех факторов, которые 
дурно влияют на ценностные установки молодежи. Особенности экономики в рыночных 
условиях такие, что  коренным образом необходимо пересматривать: 

систему ценностей, позволяющих выработать перспективные жизненные позиции, 
стратегию в своей профессиональной, познавательной, социальной деятельности; 

культуру мышления, представляющую собой духовное образование и характеризующую 
меру социального развития и чувства ответственности; 

интегративность ценностных установок, проникновение которых сформирует тот образ 
жизни, который обеспечит гарантированную надежность в различных сферах деятельности. 

Внимание к формированию ценностей и ценностных ориентаций должно стать главной 
задачей любого общества. Они определяют сферу человеческой жизнедеятельности, интересы, 
потребности, социальные отношения, критерии оценки значимости, выраженные в 
нравственных идеалах, установках, что придает для каждого особый смысл. Ценности являются 
не только ориентиром жизни человека, определяющим его цель и стремления, но и выступают 
в качестве механизма социального контроля для поддержания порядка, демонстрации 
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здорового образа жизни [5].Новые приоритеты в системе ценностей, интересов и социальных 
норм у молодежи найдут в дальнейшем отражение в их сознании, а затем и в поведении, 
активности.  

Активная жизненная позиция молодежи чаще всего выражается в росте трудовой, 
общественнополитической, познавательной и других видах активности, в социальной 
мобильности, в формировании цивилизованного осмысленного менталитета. И этот процесс 
должен быть регулируемым и управляемым. И в этом огромное значение должны сыграть 
существующие условия жизнедеятельности. [6]. 

Подводя итоги, можно выделить следующие проблемы, влияющие на молодёжь: 
приоритет ( т.е. первостепенное значение) материальных ценностей перед духовными; 
безразличие молодёжи к окружающей действительности, к различным общественным 

проблемам. Их апатия ( т.е. нежелание принимать какиелибо решения или совершать действия 
для развития общества, или для их собственного развития); 

дезориентация молодёжи; 
подверженность чужому влиянию по причине несформировавшейся и неокрепшей 

психики; 
недостаток внимания. 
Всё это сказывается на психоэмоциальном состоянии молодых людей, оказывает влияние 

на их дальнейшие поступки и действия. В зависимости от всех этих факторов, молодые люди 
принимают определённые решения, которые могут определить их дальнейшую жизнь. Поэтому 
следует обратить внимание на то, как происходит формирование тех или иных взглядов и 
убеждений молодёжи. 

Изучение проблем ценностных предпочтений молодежи, их нравственных и моральных 
установок необходимо в связи с нарастающей девиантностью молодёжи в последнее время. 
Подобное исследование поможет выяснить причины морального разложения молодёжи, и 
возможно предотвратить нежелательные последствия, связанные с этим разложением. 
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В качестве структурообразующей основы культуры, религии, искусства выступают различные 

«ментальные» элементы: ценности  (В. Виндельбанд, Г. Риккерт, П.А. Сорокин), символы (Э. 
Кассирер, Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский), мифы (А.Ф. Лосев), картины мира (В.С. 
Степин),скрипты (Р. Харре, К. Герген), идеалы (В.Е. Давидович, В.П. Бранский). Однако, для 
постижения сути любой культуры недостаточно знать, из каких частей она состоит, важно понять, 
каковы принципы их взаимодействия и, соответственно, результаты системного взаимодействия – 
т.е. какова та или иная культура как целостность.  

Понимание исторического взаимодействия религии и искусства во многом зависит от 
интерпретации их генезиса. Вопрос о соотношении религии и искусства и мере как их 
взаимодействия так и воздействия на людей в условиях современной десекуляризации 
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приобретает все большую актульность. Проблема соотношения религии и искусства очень важна 
как для теории, так и для практики формирования культуры межконфессионального общения. 

Чтобы понять сущность того или иного социального явления, необходимо выяснить его 
происхождение. Вот почему проблема соотношения искусства и религии необходимо включает в 
себя и вопрос об их истоках, их происхождении, их соотношении на самых ранних этапах 
развития человечества. 

Известно, что на протяжении длительной исторической эпохи искусство было тесно связано с 
религией. Его сюжеты и образы в значительной степени заимствовались из религиозной 
мифологии, его произведения (скульптуры, фрески, иконы) включались в систему религиозного 
культа. Многие защитники религии утверждают, что она содействовала развитию искусства, 
оплодотворяла его своими идеями и образами. В этой связи встает вопрос о подлинном 
соотношении искусства и религии, о характере их взаимодействия в истории культуры. 

Религия выполняет множество ролей в обществе и воздействует на умы всех слоев населения. 
Искусство тесно связано с религией, и также оказывает огромное воздействие на умы и души. 
Однако его вектор воздействия может быть неоднозначным. Сила искусства  в его доходчивости, 
в его эмоциональнопсихологическом воздействии. С помощью искусства идеи могут проникнуть 
в самые различные слои населения. 

Взаимодействие различных форм общественного сознания на протяжении истории было 
обусловлено многими объективными обстоятельствами. Оно определялось, в частности, тем, 
насколько вычленилась, специализировалась та человеческая деятельность, которая специфична 
для каждой из исследуемых форм сознания, насколько она получила свое институциональное 
закрепление в определенных социальных учреждениях и организациях. 

Поскольку в первобытном обществе такой специализации еще не произошло (или она была в 
зародыше), исследователи сомневаются, можно ли говорить о взаимодействии в ту эпоху 
искусства и религии как сформировавшихся форм сознания, существующих отдельно одна от 
другой. Скорее здесь речь может идти лишь о взаимодействии отдельных элементов или сторон 
единого, целостного (и в этом смысле — синкретического) образования, именуемого духовной 
жизнью первобытного общества. Практически это означало, что эстетическая и религиозная 
деятельность людей еще не «разошлись», не обособились и реализовались в системе целостного 
мифологическиобрядового комплекса. 

Однако из факта древнейшей нерасчлененности эстетической и религиозной (культовой) 
деятельности не следует вывод, что один из этих видов деятельности возник из другого, один 
породил другой, что социальные потребности, породившие зачатки искусства и религии, были не 
только отличны, но в определенном смысле даже противоположны. 

В последующие исторические эпохи в классовом обществе взаимодействие форм 
общественного сознания в значительной мере определялось их внутренним содержанием, т. е. 
содержанием той деятельности, которая была специфична для определенного вида духовного 
производства. В этой связи тесное взаимопроникновение, подчас даже слияние искусства и 
религии на протяжении длительного исторического периода, особенно в эпоху средневековья, 
объясняется в значительной мере некоторыми общими особенностями эстетической и 
религиозной деятельности, искусства и религии, которые следует учитывать, ни в коей мере не 
игнорируя при этом принципиальных, коренных различий между ними. Образный, чувственно
наглядный характер религиозных мифов важен для понимания специфики религии и выявляет 
некоторые важные особенности происхождения и эволюции веры в сверхъестественное. 

Для того чтобы сверхъестественная сущность стала предметом поклонения масс, ее 
необходимо представить в чувственноконкретной, образной форме, которая чаще всего 
объективирована в определенных культовых объектах (фетиш, скульптурное изображение бога, 
икона и т. п.). Эта форма может быть зооморфной, или терраморфной (на ранних этапах развития 
религии), или позднее  антропоморфной, но во всех случаях люди поклоняются лишь богу или 
духу, который предстает перед ними в наглядном облике. Лишь богословы, на определенном этапе 
развития той или иной религии, создают абстрактные определения и формулы для обозначения 
божества. 

«Практическидуховное» освоение мира в искусстве и религии отличается от теоретического, 
научного его освоения и в том плане, что первое всегда включает в себя субъективное отношение 
человека к миру, в то время как в структуру самого научного знания субъективный элемент не 
входит [1, с.753]. 
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И в сфере искусства, и в религии чрезвычайно важную роль играет человеческая фантазия. 
Художественное творчество невозможно без фантазии, без воображения. 

Возникновение и развитие религиозных представлений и верований также невозможно без 
деятельности человеческой фантазии. Уже в простейших (и наиболее древних) формах 
религиозных верований, например в магии, отчетливо заметна роль фантазии. Совершая 
магическое действие, первобытный человек связывает в своем сознании это действие с 
определенным, желательным для него результатом. В его сознании устанавливается 
вымышленная, фантастическая связь между двумя явлениями. 

В последующем, в ходе дальнейшего исторического развития религии, люди начинают 
создавать фантастические образы сверхъестественных существ, наделенных сознанием и волей, 
духов, богов. 

Главным признаком всякой религии является вера в сверхъестественное, т. е. вера в реальное 
существование созданных человеческой фантазией существ, свойств и отношений. Итак, фантазия 
 необходимый элемент как искусства, так и религии. Д.И. Писарев писал, что существует мечта, 
которая возбуждает в человеке его активность, ведет его вперед, к достижению реальных целей, 
мобилизует его чувства и волю. И есть мечта иного рода, расслабляющая человека, уводящая его в 
сторону от реальной действительности, отупляющая его сознание [2, с. 148]. 

Художественная фантазия по своей природе принадлежит к фантазии первого вида. Она 
способствует более глубокому и полному постижению действительности, реальных человеческих 
характеров и социальных отношений. Даже тогда, когда образы искусства сугубо фантастичны, т. 
е. изображают такие существа и события, которых не было и быть не могло (например, 
фантастические образы народных сказок, былин и т. п.), эти образы не рассматриваются в рамках 
искусства как нечто реально существующее, а выступают лишь как особый художественный 
способ отображения реальных людей, их отношений, характеров, поведения. Известный немецкий 
философ материалист Людвиг Фейербах по этому поводу писал: ,,...искусство не выдает свои 
создания за нечто другое, чем они есть на самом деле, то есть другое, чем создания искусства; 
религия же выдает свои вымышленные существа за существа действительные" [3,с. 693]. 

Религиозная фантазия не просто создает вымышленные, иллюзорные образы и представления, 
она обязательно включает в себя веру в реальность этих фантастических образов. Вне веры в 
реальность сверхъестественных образов религия невозможна. При этом следует учитывать, что 
религиозный человек верит не только в реальность бога (или иных сверхъестественных существ), 
он верит в то, что бог якобы может повлиять на его жизнь, на его судьбу в реальном или в 
иллюзорном ,,потустороннем" мире. Поэтому он в свою очередь пытается воздействовать на 
сверхъестественное с помощью особых действий, которые первоначально носили магический 
характер, а впоследствии оказались направлены на то, чтобы „умилостивить" божество, вымолить 
у него избавление от страданий и лишений. На этой основе возникает религиозный культ как 
система особых действий, которые, по убеждению верующих, могут и должны повлиять на 
сверхъестественное. Следовательно, религиозная фантазия не только выдает свои творения за 
реальность, она предполагает и обязательное культовое поклонение этим творениям. Ничего 
подобного нет в сфере искусства. 

В процессе исторического развития происходит нередко перемещение одних и тех же образов 
и мифов из сферы религии в сферу искусства. Так, например, древнегреческие мифы были в свое 
время важным элементом религии древних эллинов, впоследствии же превратились в 
художественные произведения, популярность которых сохранилась до наших дней. 

Общие моменты, свойственные искусству и религии, не исчерпываются чувственно
наглядным, образным отображением действительности и особой ролью в них фантазии, 
воображения. И художественное освоение действительности в искусстве, и религиозное 
отношение к миру невозможны без человеческих чувств, эмоций, переживаний. 

Таким образом, как эстетическое отношение к миру, так и религиозное необходимо включают 
в себя определенные чувства и переживания. В этом проявляется нечто общее, сближающее 
данные формы сознания, содействующее их связи и взаимопроникновению в определенные эпохи. 

Сказанное не означает, что между эстетическими и религиозными чувствами нет 
принципиальных различий. 

Эстетические чувства направлены всегда на реальный объект. Таким объектом может быть 
природа, предмет труда или бытового обихода, наконец, произведение искусства  картина, статуя, 
драма, роман, поэма, кинофильм и т. д. [4, с. 231]. 
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Религия, философия и искусство наиболее удалены от экономической жизни общества, и это 
придает им особые черты в процессе реального функционирования, их взаимодействия и 
взаимовлияния. Причем взаимодействие это рассматривается на уровне развитых форм 
художественного и религиозного сознания, т.е. в аспекте философскоэстетического, 
теоретического анализа. 

В процессе длительного исторического развития и взаимодействия искусства и религии 
возникала определенная, функционирующая в структуре той или иной религии система искусств. 
Причем каждая из мировых религий ввела в свою структуру ту или иную систему искусств и на 
уровне представлений, и на уровне настроений, и на уровне действий. 

Однако в каждой религии, как правило, доминирует один из этих уровней, что создает 
совершенно неповторимую и специфическую атмосферу духовной вообще и религиозных 
явлений, возникающих в процессе этого взаимодействия. Когда искусство начинает пронизывать 
все уровни религиозного сознания, это способствует процессу деформации структуры целостного 
религиозного организма. 

Вместе с тем в процессе этого взаимодействия возникают синтезирующие искусства, которые 
определяют общие принципы организации данной системы искусств. Хотя этот процесс 
складывался стихийно, были попытки практически организовать искусство вокруг церкви. 

Так, в XIII в. н.э. Иоанн Дамаскин реформировал систему византийского литургического 
пения, создав систему осьмогласия, что в какойто степени способствовало в дальнейшем 
созданию системы церковного пения [5, с.63]. 

Таким искусством становится театрализованное действо, органически связанное с образной, 
метафорической природой слова. Слово в так называемых священных книгах мировых религий 
обладает образной, эмоциональной убедительностью. Определяющее значение слова во всех 
элементах христианского культа подчеркивают и сами богословы, в частности богословы Русской 
Православной Церкви. Д.Алеманов пишет: «…Богослужение… надеется через употребление 
пения в числе других средств лучше выполнить свою задачу, состоящую в питании верующих 
«глаголами жизни». 

Таким образом, четко определяется задача богослужения, состоящая в организации верующих 
вокруг священного слова, т.к. вознесение молитв в форме хорового пения делало прихожан не 
только присутствующими при обряде, не только созерцателями и слушателями, но и активными 
соучастниками религиозного культа. 

Так, Филон Александрийский видел троякость смысла слова Священного Писания: 
1) чувственное (буквальное); 
2) отвлеченнонравоучительное; 
3) идеальномистическое, или таинственное. 
Все эти три уровня воздействовали, соответственно на тело, душу и дух [6, с.357]. 
В этом воздействии Филон Александрийский отдавал предпочтение последнему – идеально

мистическому смыслу слова. 
Религия немыслима без определенной системы обрядов, праздников, строго разработанных 

принципов церковной литургии в стенах храма, торжественных служб и шествий. И все это 
должно обладать определенной эстетической привлекательностью, эмоционально волновать 
верующего, возбуждать в нем религиозные настроения и чувства. Именно поэтому церковь 
должна была обращаться к формам драматического действия, к созданию религиозных 
драматических представлений. Такое религиозное театрализованное представление должно было 
проходить в соответствующей эстетической среде, в соответствующем интерьере и экстерьере. 

Такая эстетическая среда создавалась церковной архитектурой, не менее эмоционально 
воздействующей, чем само драматическое действие. Церковная архитектура становилась 
необходимым эстетическим фоном, связующим воедино всю систему художественного 
воздействия. 

Казалось бы, эта сложная система взаимодействия искусства и религии должна была создать 
устойчивую и внутренне непротиворечивую основу религиозноэстетической жизни. Реальный 
процесс взаимодействия мировых религий и искусства, конечно, создал определенную 
целостность, функционирующую в основном на уровне культурнодуховном и социальном. 

Вместе с тем в системе искусств той или иной религии существовало не только 
синтезирующее, но и ведущее искусство – такое искусство, которое определяло принцип 
функционирования данной художественной системы, ее реальную жизнь. 
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Вся жизнь человечества неразрывно связана с религией и искусством, причем эти две 
категории развивались в течение веков взаимно переплетаясь, обладая общим свойством 
громадного воздействия на умы и души. 

Искусство черпало образы и сюжеты из религиозных источников, религия использовала 
методы искусства и его произведения для выполнения своей миссии, в целом же они выполняли 
зачастую одну задачу – задачу пробуждения и воспитания гуманистических идеалов. 

Конечно же воздействие искусства не тождественно влиянию религии, у них различные 
задачи, но общее  это то, что они оказывают огромное влияние на развитие общества. 

Искусство довольно сходно с философией. Фундаментальные философские идеи зачастую 
высказываются в художественной форме (изобразительной, словесной, музыкальной и т.д.), а 
религиозное мировоззрение предлагает человеку систему ценностей – норм, идеалов и целей 
деятельности, в соответствии с которыми он может планировать свое поведение в мире, совершать 
акты оценки и самооценки. Как и философия, религия предлагает свою универсальную картину 
мира, в основе которой лежит акт божественного творчества. Таким образом, философия, религия, 
искусство являются составными частями одного целого, формирующего и воздействующего на 
нашу жизнь. 

Но при этом надо понимать, что если не принимать во внимание общее благо, идеалы добра и 
любви, искусство и религия выполнят деструктивную роль: принесут в мир оскудение, 
уничтожение, гибель сделанного до него, саморазрушение. Эта лжетворческая деятельность дает 
ответ не на «призывы Бога, а на призыв Сатаны». Последствия его могут быть крупными и 
яркими, но всегда ужасными. Она заряжена энергией отрицания, ведет к распаду, откату назад и 
противостоит предназначению эстетического творчества и культурообразующей функции 
религии.  
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ХАМА́С  палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе 
Газа (с июля 2007 года). Ассоциированное военное крыло  бригады «Изз адДин альКассам». 

ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Египтом, Канадой, США и 
Японией, а также запрещён в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании 
террористическим признают только военное крыло ХАМАС.  

Однако в декабре 2014 года Европейский суд общей юрисдикции предписал исключить 
ХАМАС из списка террористических организаций Европейского союза, оставив в силе список ЕС 
от 22.07.2014, включающий ХАМАС.  

27 марта 2015 года ЕС продлил признание ХАМАС террористической организацией на период 
рассмотрения поданной им апелляции на решение суда. 

Движение было основано 14 или 15 декабря 1987 года, вскоре после начала Первой 
палестинской интифады, на базе отделений египетской организации Братьямусульмане и 
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Палестинского исламского джихада в секторе Газа, признанных террористическими 
организациями в ряде стран. 

Духовным лидером движения стал шейх Ахмед Ясин, с детства прикованный к инвалидному 
креслу. 

Изначально движение рассматривалось Израилем как конкурент Организации освобождения 
Палестины (ООП) Ясира Арафата. Благотворительная и религиозная деятельность будущего 
лидера ХАМАС Ахмеда Ясина, основавшего на занятых Израилем в 1967 году территориях 
исламскую благотворительную организацию «Муджама альИсламия» (основана в 1978 году), 
поощрялась израильской военной администрацией.  

Эта организация, ставшая предтечей ХАМАС, получала финансирование от Израиля, а также 
Израиль позволил ей получать пожертвования из арабских стран Персидского залива. 
Организацией была создана сеть школ, больниц, детских садов и Исламский университет в Газе. В 
то же время деятельность активистов, включавшей в себя левые нерелигиозные движения ООП, в 
то время использовавшей террористические методы против Израиля и евреев, жестоко 
подавлялась. По словам родственников одного из основателей ХАМАС Аззама, ХАМАС 
пользовался поддержкой не только Израиля, но и организации ФАТХ, получавшей помощь от 
Советского Союза и поэтому, чтобы не лишиться советской поддержки, использовавшей ХАМАС 
и его Арабский легион для террористической деятельности против советских войск в 
Афганистане.  

В результате успехов палестинских добровольцев в Афганистане на оккупированных 
территориях резко усилились радикальные исламские настроения, которые ранее не были 
распространены в палестинском обществе. Уже в те времена между исламистами ХАМАС и 
сторонниками ООП на территориях Газы и Западного берега нередко происходили стычки, в 
которые Израиль не вмешивался.  

Впоследствии в 1988 году ООП официально отказалась от террористических методов, а в 1993 
году между ней и Израилем были подписаны Соглашения в Осло. В 1984 году сторонники ООП 
дали знать израильским спецслужбам, что шейх Ясин тайно содержит оружейный склад. Склад 
был действительно обнаружен в одной из мечетей. Шейх был арестован. Он заявил, что оружие он 
собирается использовать против своих противников из ООП, а не против Израиля. Через год он 
был выпущен на свободу и продолжил свою деятельность. 

Политическая партия ХАМАС была сформирована в августе 1988 года и призвала к 
уничтожению государства Израиль и светского палестинского государства и провозгласила на их 
территории исламскую республику. 

В мае 1989 года израильская полиция задержала 250 членов ХАМАС, включая шейха Ясина, 
по подозрению в убийствах и организации восстания. В октябре 1991 года Ясин был осужден на 
пожизненное заключение. В 1997 году израильские спецслужбы попытались организовать 
покушение в Иордании на Халеда Машаля. Покушение сорвалось, и двое арестованных 
израильских агентов были отпущены в обмен на освобождение Ясина. 

После создания Палестинской автономии в 1994 году ХАМАС бойкотировал первые выборы в 
Палестинский законодательный совет (1996).  Лишь после смерти Ясира Арафата в 2004 году 
движение приняло активное участие в политической жизни автономии. Это было обусловлено 
тем, что после смерти обладавшего большой популярностью Арафата партия ФАТХ начала 
стремительно терять свои позиции, в то время, как ХАМАС, напротив, приобрёл популярность 
среди палестинцев. В январе 2005 года движение одержало убедительную победу на 
муниципальных выборах, получив в результате немало депутатских мандатов в таких городах, как 
Газа, Калькилия и Наблус (Шхем).  

ХАМАС и другие организации, которые в Израиле рассматриваются как «террористические», 
получили 91 место из 118 в десяти административных советах. Движению ФАТХ, которое 
возглавляет глава Палестинской автономии Махмуд Аббас, досталось лишь 28 мест. Между этими 
палестинскими организациями установились натянутые отношения, нередко приводившие к 
вооружённым столкновениям. 

14 декабря 1987 года, в день создания организации ХАМАС, его основатель шейх Ахмед Ясин 
провозгласил, что «Любого еврея можно считать военным поселенцем, и наша обязанность — 
убить его», и что «Освобождение всей Палестины от моря и до Иордана — наша стратегическая 
цель, и нет цели более святой и важной». Согласно идеологии «ХАМАС», любой сионист 
считается врагом; освобождение всей Палестины от сионистов  святая цель. В хартии ХАМАС 
было записано: «Сбросим Израиль в море». 
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Абдель Азиз арРантиси, один из основателей организации, заявлял, что её цель  «стереть 
Израиль с карты». 

Изначальной целью движения декларировалось создание независимого исламского 
теократического палестинского государства на территории бывшей подмандатной Палестины, 
существовавшей до образования Израиля в 1948 году. 

Движение считает своей победой уход Израиля из сектора Газа, состоявшийся осенью 2005 
года. 

14 декабря 2011 года лидер ХАМАСа в Газе Исмаил Хания заявил: «Мы отдаем предпочтение 
стратегии продолжения вооруженной борьбы. Мы освободим Палестину от реки и до моря. 
ХАМАС будет возглавлять упорное народное сопротивление, интифаду за интифадой, до того, как 
последний захватчик уберется с благословенной земли Палестины.» 

Частично популярность организации ХАМАС среди палестинцев объясняется созданной ею 
системой социального обслуживания на территории Палестинской автономии. Часть 
подразделений ХАМАС действуют открыто, через мечети и учреждения социального 
обслуживания, вербуя новых членов, собирая средства, организуя акции и распространяя 
пропагандистские материалы. 

ХАМАС ведёт активную идеологическую работу среди палестинского населения и за 
рубежом. Например, в начале 2006 года открылся детский сайт «ХАМАС», на котором 
прославляются подросткишахиды (террористысмертники) и содержатся призывы к детям «встать 
на путь шахида». 

С начала Интифады АльАкса боевики «ХАМАС» организовали сотни терактов, значительная 
часть которых были предотвращены. Теракты включали главным образом взрывы террористов
смертников в местах скопления мирного населения, а также обстрел израильских дорог и городов 
из миномётов, лёгкого стрелкового оружия и ракетами «Кассам». 

Находясь у власти, ХАМАС продолжил обстрел израильской территории ракетами «Кассам», 
повлёкший за собой гибель мирных израильских граждан. Зачастую, террористы запускают 
ракеты из окрестностей школ и других гражданских объектов Газы. 

На счету ХАМАСа множество нападений на израильские гражданские и военные цели, а 
также на палестинцев, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем, и соперников из движения 
ФАТХ. В разгар первой интифады, 18 февраля 1989 года, «ХАМАС» провёл первый теракт  
похитил и убил израильского военнослужащего Ави Саспортаса, а в мае — Илана Шаадона. В 
ответ Израиль запретил боевое крыло движения, а создатель и руководитель организации шейх 
Ахмед Ясин был арестован и приговорён к пожизненному заключению. 

В 1990 году (по другим данным, в 1992) было создано военное крыло ХАМАСа Бригады «Изз 
адДин альКассам». 

Согласно ВВС, первый терактсамоубийство был совершён ХАМАСом в Афуле 6 апреля 1994 
года. Однако, МИД Израиля, профессор Ш.Шай в своей книге «Шахиды  ислам и террористы
самоубийцы», приводят данные о том, что такие теракты ХАМАС пытался проводить ещё с 
начала 1990х. Согласно А.Риману:«… на стр.81 книги [Ш.Шая]. В разделе «Первые террористы
самоубийцы» написано следующее: «Первый теракт с участием террористов самоубийц был 
осуществлен 16 апреля 1993 года. Член организации ХАМАС направил автомобиль, нагруженный 
взрывчаткой, в сторону автобусов с израильскими солдатами, которые остановились у 
продуктового киоска вблизи поселка Мехола… В результате погиб палестинец, работавший в 
киоске, и были ранены семь израильских солдат. Как выяснилось, речь шла о самодельном 
взрывном устройстве».»  

«В сентябре 1993 года силами безопасности был задержан активист ХАМАСа, пытавшийся 
совершить терактсамоубийство в иерусалимском автобусе 23 маршрута (в непосредственной 
близости от рынка „Махане Иегуда“).  

Тогда же, в сентябре 1993 года, палестинцы осуществили несколько попыток совершить 
терактысамоубийства в секторе Газа… Всего в течение 1993 года были подготовлены девять 
таких терактов».  

25.02.1996 взрыв в автобусе на ул. Яффо в Иерусалиме  26 погибших. 
В 19941996 годах «ХАМАС» провел восемь терактов с использованием смертников, 

обвязанных взрывчаткой («bombing murders»), в результате которых погибло 95 израильтян. 
С началом Интифады АльАкса в октябре 2000 года «ХАМАС» активизировал свою 

террористическую деятельность и начал использовать террористовсмертников. 27 марта 2002 
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года движение осуществило самый кровавый теракт за всю историю «ХАМАС»  при взрыве в 
ресторане гостиницы «Парк» в городе Натания погибли 35 человек. 

После этого, с мая 2003 по март 2004 года, «ХАМАС» организовал ещё 11 терактов, жертвами 
которых стали 144 человека. В борьбе с террористической деятельностью организации, Израиль 
развернул охоту за её лидерами. Так, весной 2004 года, в течение месяца, израильская авиация 
точечными ударами ликвидировала духовного лидера Ахмеда Ясина и его преемника Абдель 
Азиза Рантиси. 

Последней крупной акцией, предшествовавшей перемирию, стало нападение на 
южноизраильский город БеэрШева, в результате которого 16 человек были убиты и более 100 
ранены.  

В 2004 году ХАМАС осуществил «555 терактовсамоубийств, диверсий, ракетных и 
минометных обстрелов». Для сравнения: «Исламский джихад» — 106 терактов, организация 
«Танзим» — военизированное крыло ФАТХ  97. 

Всего, с начала своего существования и до конца 2005 года ХАМАС осуществил 780 терактов, 
в которых погибли 430 человек и 2260 получили ранения. 

14 декабря 2011 года, к 24летию со дня основания военного крыла Бригады «Изз адДин аль
Кассам», ХАМАС опубликовал отчётные данные о «достижениях в борьбе с сионистским 
врагом». Согласно приведенным данным, за эти годы проведено 1117 акций, 87 из них совершены 
террористамисмертниками. В терактах погибли 1365 израильтян и 6411 были ранены. По 
Израилю выпущены 11093 ракеты. 1848 шахидов «принесли себя в жертву ради достижения целей 
ХАМАСа» 

ХАМАС был объявлен террористической организацией Канадой, Евросоюзом, Израилем, 
Японией и США, а также запрещён в Иордании. Саудовская Аравия запретила движение "Братья
мусульмане" в 2014 году и признала её террористической организацией. В то время как ХАМАС 
явно не указан, неофициальный саудовский источник заявил, что решение также включает в себя 
филиалы в других странах, в том числе ХАМАС. Австралия, Новая Зеландия и Великобритания 
причисляют к списку террористических организаций только военное крыло ХАМАСа. 

17 декабря 2014 года Европейский суд общей юрисдикции предписал исключить ХАМАС из 
списка террористических организаций Европейского союза на основании того, что при подаче в 
суд иска в качестве доказательства террористической деятельности ХАМАСа не были приведены 
авторитетные источники.  

При этом он оставил в силе список ЕС от 22.07.2014, включающий ХАМАС, и заморозил его 
активы на три месяца, в течение которых вероятна подача апелляции Согласно заявлению суда, 
«существующие меры, введенные ранее с целью обеспечения эффективности возможных в 
будущем действий по замораживанию активов» будут действительны в течение трех месяцев или 
до окончания рассмотрения возможной апелляция. Представители ЕС заявили, что ЕС, уважая 
решение суда, рассмотрит возможные необходимые меры, включая подачу апелляции, по 
подтверждению статуса ХАМАС, как террористической организации.  

27 марта 2015 года ЕС продлил признание ХАМАС террористической организацией на период 
рассмотрения поданной им апелляции на решение суда. 

ХАМАС не причисляется к террористическим организациям в Иране, России, Норвегии, 
Швейцарии, Бразилии, Турции, КНР, и Катаре, а также Организации исламского сотрудничества. 

Россия не причисляет ХАМАС к террористическим организациям, но и не поддерживает его 
радикальных методов ведения политики, так же как и его непризнания Израиля. Согласно 
заявлению А. Калугина, специального представителя МИД России по ближневосточному 
урегулированию, сделанному им в марте 2004 года: «Группировка ХАМАС не внесена в России в 
список террористических организаций, поскольку она не действует на российской территории. 
Соответственно, у нас нет юридической оценки её деятельности».  

В феврале 2007 года между руководителями ФАТХ и ХАМАС было достигнуто соглашение и 
создано коалиционное правительство. Международное сообщество в очередной раз потребовало, 
чтобы новое правительство ПА признало Израиль, разоружило боевиков и прекратило насилие. 
Трёхсторонние переговоры между США, Палестинской Автономией и Израилем закончились 
безрезультатно. 

В июне ХАМАС военным путём захватил власть в секторе Газа, заявив о намерении создать 
там исламское государство. В ответ 14 июня председатель Палестинской автономии и лидер 
ФАТХ Махмуд Аббас объявил о роспуске правительства, ввёл на территории автономии режим 
чрезвычайного положения и взял всю полноту власти в свои руки. В результате вспыхнувшей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%A1
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кровопролитной гражданской войны за власть, ХАМАС сохранил свои позиции лишь в секторе 
Газа, тогда как на Западном берегу реки Иордан власть сохранили сторонники Махмуда Аббаса. 
М. Аббас создал на Западном берегу новое правительство и назвал боевиков ХАМАС 
«террористами». Тем самым, ПА раскололась на два враждебных образования: ХАМАС (Сектор 
Газа) и ФАТХ (Западный берег реки Иордан). 

3 мая 2011 года в Каире было подписано соглашение о межпалестинском примирении, 
участие в котором приняли функционеры ФАТХ и ХАМАС и представители ещё 11 политических 
движений и группировок Палестины. 

Хартия Исламского движения ХАМАС олицетворяет его сущность, показывает его лицо, 
выражает его позицию, объясняет его цели, говорит о его надеждах и призывает к поддержке, 
признанию и присоединению к его рядам. Наша борьба против евреев велика и серьёзна. Ей 
требуются все искренние усилия. Это шаг, за которым, разумеется, должны последовать 
дальнейшие шаги. Это Движение является лишь одним отрядом, который должны поддержать 
многие другие отряды этого обширного арабского и исламского мира, до тех пор, когда они 
одолеют врага и победа Аллаха будет достигнута. Именно в связи с этими утверждениями и 
действиями есть основания признать движение террористическим. 

ХАМАС не имеет ни жёсткой структуры, ни официального единоличного руководителя. На 
протяжении 17 лет, со дня основания организации и до его гибели в 2004 году, духовным лидером 
движения считался шейх Ахмед Ясин. С 1991 по 1997 Ясин находился в израильской тюрьме. 
Доктор Абдель Азиз арРантиси, считавшийся преемником Ясина, был убит вскоре после того как 
был объявлен лидером. 

В настоящее время лидерство в ХАМАС приписывается лидерам его Политбюро, хотя 
формально оно не является руководящим органом движения, а скорее выполняет функцию 
«департамента внешних связей». В 19911995 годах Политбюро возглавлял Муса Абу Марзук, с 
1996 года Халед Машаль. С 2012 политбюро Хамас находится в Катаре. 

Наиболее высокопоставленным лицом ХАМАС на территории Палестинской автономии 
считался Махмуд азЗахар. 

После победы на муниципальных выборах в секторе Газа в 2005 году блока «За перемены и 
реформы», созданного членами ХАМАС совместно с другими исламскими радикалами, лидером 
ХАМАС стал считаться лидер этого блока Исмаил Хания. Хания возглавил также избирательный 
список движения на парламентских выборах 2006 года, в то время как азЗахар занял в нём лишь 
9е место. После победы на выборах Исмаил Хания был выдви  нут на пост премьерминистра 
ПНА. 

Бригады «Изз адДин альКассам»  «военное крыло» ХАМАС. Ведут непосредственные 
боевые действия против Израиля.  

Сирийская свободная армия  новое военное крыло ХАМАС, ведущее в Сирии боевые 
действия против правительства Башара Асада и «странную войну» против ИГИЛ.  

«Исполнительные силы»  подразделение ХАМАС, выполнявшее полицейские функции в 
секторе Газа.  

Помимо военнотеррористического и политического крыла, в группировке ХАМАС есть и 
благотворительный сектор. 

Движение финансируется палестинскими эмигрантами, Ираном и частными спонсорами из 
Саудовской Аравии и других умеренных арабских государств. Определённая деятельность по 
сбору средств имеет место в Западной Европе и Северной Америке. 

Свою идеологию ХАМАС пропагандирует через телеканал «АльАкса». Франция запретила 
трансляцию этого телеканала через принадлежащий ей спутник Eutelsat, поскольку вещание 
канала направлено на пропаганду расовой ненависти по отношению к евреям. Решение Франции 
было поддержано Европейской комиссией. 
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ДУХОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
 

Ломан Н.Ф., Рахимбекова А., КГМУ, г. Караганда 
 

На наш взгляд, существование человека было бы невозможным без трёх главных ценностей: 
истины, красоты, добра. Именно они составляют формулу духовности, посредством которой 
человек осознаёт окружающий мир и формирует своё отношение к нему. С её помощью человек 
постигает своё предназначение и жизненный смысл.  

По мнению Блеза Паскаля, понять человека, его переживания, метания задача не из лёгких. 
Ведь любой индивидуум являет собой целый самостоятельный бесконечный мир. Паскаль 
считает, что по сравнению с миром человек ничтожен. Он пишет: «Что такое человек? 
Относительно бесконечного – ничто, и всё в сравнении с ним, а значит, нечто среднее между всем 
и ничем» [4, с. 4]. Человек слаб, легко уничтожим, подобно тростнику подвержен колебаниям 
настроений, мыслей, верований. Подобно растению он «привязан» к своему обитанию – Земле, а 
также конкретному периоду времени, отпущенному ему для жизни. И Паскаль находит 
оптимистический выход из ситуации безысходности жизни. «Человек – пишет мыслитель,  не 
просто тростник, слабое порождение природы, он  мыслящий тростник…» [4, с. 8]. 

Главное научиться мыслить и в этом основа нравственности. С этим трудно не согласиться, 
ведь величие человека в способности мыслить. Человек для того и рождён, чтобы мыслить, в этом 
проявляется его достоинство и назначение. В первую очередь человек размышляет о духовности. 
Сегодня это как никогда актуально. Если раньше моральные устои прививали с детства, то сейчас 
предоставлена полная свобода. Всё чаще мы слышим мнение о том, что моральные устои 
устарели. Получение образования некоторой частью молодёжи рассматривается как некая 
формальность, а не как источник духовного роста личности. Современные студенты всё реже 
обращаются к художественной литературе, призванной воспитывать чувства, развивать 
творческую активность. Мы стали меньше читать. На смену классике приходит массовая культура, 
задача которой скорее развлекать, а не способствовать формированию независимого мышления. 
Семья перестаёт быть эталоном воспитания. Статистика разводов это подтверждает. Деньги 
становятся главной составляющей успеха, вытесняя любовь, заботу, доброту. В мире, где правит 
индивидуализм, людям попросту не хватает взаимопонимания, взаимной поддержки. Личностный 
рост оказался важнее деятельности на благо ближнего.  

Духовность отражает богатство внутреннего мира и степень совершенства личности. 
Объективную оценку своей духовной жизни может дать только сам человек, руководствуясь своей 
совестью. Мы думаем, что духовность нужно развивать с помощью укрепления активной 
жизненной позиции, стремлением к самопознанию и желанием сделать этот мир лучше. 

Один из крупнейших казахских мыслителей конца XIX  начала XX века, внёсший 
неоценимый вклад в развитие казахской духовности, Абай, верил в человека, в его разум и сердце, 
и прежде всего, в доброту и душевность. Возвеличивая разум, он сформулировал новые 
ценностные ориентиры для молодёжи, наполненные новым пониманием смысла и ценности 
жизни, человеческого счастья. Главными ориентирами были гуманность, сострадание, дружба, 
любовь. Абай считал, что в жизни необходимо руководствоваться добродетельным началом.  

В наше противоречивое кризисное время особенно актуальны мысли Абая. Именно в 
переломные моменты истории обостряется чувство конечности, зыбкости человеческого бытия, на 
первый план выдвигаются смыслосложные проблемы.  

Абай, безусловно, личность маргинальная, считал М. Ауэзов. Он писал, что «маргинальность 
относится к числу проблем пограничного бытия культур и включает в себя, как частные случаи, 
факты творчества на языке другого народа. Особое положение маргинальной личности 
способствует тому, что она воспринимает культуру, к которой принадлежит этнически, как бы 
извне, со стороны и потому – крупномасштабно. В случае сознательной ориентации на участие в 
судьбах этой культуры она обладает ценнейшей предрасположенностью к целостному 
осмыслению ее состояния и перспективы в соотношении с другими культурами. Благодаря этому 
качеству маргинальные личности неоднократно исполняли в истории роль активных деятелей как 
в развитии одной, отдельно взятой культуры, так и в процессе ее взаимосвязей с другими 
культурами» [2, с. 5667]. 
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У Абая много мыслей, которые он излагает с божественным вдохновением и страстью. Они 
пробуждают в большей степени чувства, нежели сообщают готовую мысль. Создается 
впечатление, что он обладал даром видеть то, что мыслил. Образы его творчества зрительны, 
зримы, зрячи. При этом конкретность, логичность, абстрактность, иррациональность, мистика, 
эмоциональная лиричность уживаются в нем одном. Хотя богатое подсознание, глубокая 
интуиция, возможно, перевешивали в нем сознательное и дедуктивное, но ведь его времявечность 
(сейчас и всегда), место пребывания Там (здесь и везде), а Там ничто не отвлекает от Блага и 
Красоты» [2, с. 100104]. 

Абай с болью говорит о моральных недостатках людей, об их пороках, особо выделяя 
невежество, леность, злодеяние. «Существуют три вещи,  пишет Абай,  способные унизить весь 
человеческий род, которых следует избегать. Это: невежество  то есть отсутствие знаний, без 
которых ничего нельзя добиться; отсутствие знаний равняет человека со скотом. Леность – 
злейший враг искусства: бесталанность, безволие, бесстыдство, бедность – порождение лени. 
Злодеяние – враг человечества; причиняя зло другим, человек отделяется от людей, уподобляясь 
дикому зверю» [1]. 

Противоядие от страданий, зла, пороков человека Абай видит в человеколюбии, желании 
всеобщего блага, твердости духа, справедливости, знаний. Все эти качества можно приобрести, 
если быть самим собой и творить добрые дела. А это возможно через нравственное и духовное 
совершенствование, в основе которого лежит знание. Он говорит, что человеку свойственны три 
способности познания – Ум, Чувства, Воля. Характер человека рассматривается в совокупности с 
волей, умением управлять собой, своими страстями. Все эти качества находятся в единстве, 
целостности. Но если между ними наступает разлад, человек должен прислушаться к велению 
сердца, чувств, за которыми должна оставаться главенствующая роль. Чувства должны вести 
разум по верному пути и правильно использовать силу воли. Об этом говорит Абай в своих 
знаменитых «Словах назидания». Они актуальны и сегодня для нас, студентов [3, с.56].  

Высшей степенью умственной деятельности по мнению Абая выступает сознание, или Разум, 
с которым он связывает истинное бытие человека. Разум раскрывает сущность земного и 
внеземного бытия, причем человек обязан находиться в постоянной деятельности, 
бездеятельность, застой для него губительны. 

Чувства – свойства сердца, которым присущи добро, любовь, скромность, справедливость, 
милосердие, отзывчивость, гуманность, альтруизм. Абай связывает чувства с внешним и 
внутренним миром человека, с субъективными переживаниями. Высшими благородными 
чувствами он считает дружбу и любовь, так как они составляют не только содержание жизни, но и 
связывают человека с земным бытием и миром в целом [3].  

Многие из представителей современного студенчества полностью согласны с мнением 
великого мыслителя  

В последние годы ситуация, сложившаяся в мире, с небывалой остротой выдвигает вопрос о 
ценностных основаниях человеческого существования. Проблема духовности для молодого 
поколения в настоящее время является особенно актуальной. Это объясняется рядом факторов.  

Вопервых, наше время  это эпоха системного кризиса, одной из причин которого является 
преобладание материальной стороны над духовной, что делает цивилизацию, по образному 
выражению выдающегося гуманиста А. Швейцера, похожей на корабль без рулевого, который 
теряет маневренность и неудержимо мчится навстречу катастрофе.  

Вовторых, под воздействием рыночных преобразований изменилась шкала ценностей в 
понимании явлений и процессов действительного мира. В этой связи, с одной стороны, сегодня 
создаются предпосылки для проявления свободы в выборе социальных действий, 
профессиональной деятельности. С другой стороны, в условиях резкой смены социальных и 
духовнонравственных ориентиров появляется все больше предпосылок для «растаскивания» этих 
ориентиров. Под воздействием последнего у молодёжи может утрачиваться понимание 
подлинного смысла своего существования. Поэтому необходимо разными способами 
транслировать универсальные духовнонравственные ценности в субъективный мир современного 
студенчества. 

Проблема формирования духовнонравственной культуры личности врача особенно важна, в 
силу выбранной профессии. Современное поколение студентов живет в условиях быстрой смены 
событий общественной жизни, динамичных перемен и противоречивых тенденций в развитии 
общества, нарастающего потока информации. На молодёжь, её духовный облик и ценностные 
ориентации, влияют все глобальные проблемы современности. Исключительно важно пробудить в 
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каждом студенте истинно человеческое, то есть духовность, волю к самопознанию и 
самосовершенствованию, саморазвитию, а также осознание своего места в современном мире. 

Под духовнонравственной культурой личности понимается сложное образование, 
качественные характеристики сознания и самосознания личности, отражающие целостность и 
гармонию её внутреннего мира, способность выходить за пределы себя и гармонизировать свои 
отношения с окружающим миром. Она не столько определяется образованностью, широтой и 
глубиной культурных запросов и интересов личности, сколько предполагает труд души, 
осмысление мира и себя в этом мире, стремлением к совершенствованию себя, преобразованием 
собственного внутреннего мира. Это не так просто, так как на современную молодёжь оказывает 
воздействие массовая культура, распространяющаяся через средства массовой информации и 
коммуникаций. Современный студент является носителем и генератором форм и идей как 
массовой культуры (литература, кино, театр, музеи, библиотеки, музыка, печать, телевидение). 
Именно взаимодействие со сверстниками может оказать важную роль в процессе формирования и 
развития духовнонравственной культуры. Дружеские отношения создают благоприятную почву 
для осмысления и реализации собственного понимания главных компонентов духовно
нравственной культуры. 

Процесс формирования духовнонравственной культуры является важным и сложным 
направлением в процессе получения будущей профессии. Довольно сложно отследить духовный 
потенциал личности студента и его развития. Мы полагаем, что чем более высокая духовно
нравственная культура будущего специалиста, тем выше его социальная востребованность, 
социальная значимость для общества. А помочь студенту в формировании его духовно
нравственной культуры может изучение наследия великих мыслителей прошлого и настоящего.  

На наш взгляд, можно составить компоненты духовнонравственной культуры студентов, 
включающей следующие характеристики:  

формирование активной жизненной позиции 
личностный рост 
стремление к самопознанию и желание сделать этот мир лучше 
побуждение к самовоспитанию, самореализации, самостоятельности, конкурентоспособная, 

креативная, мобильная  профессиональная личность 
приобщение к духовным ценностям мировой цивилизации 
любовь к Родине  
формирование культуры национального самосознания 
воспитание культуры толерантности 
пробуждение и развитие чувства национального достоинства и гордости за свой народ 
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Проблема формирования ценностных ориентаций в современном обществе, 

характеризующемся взаимопроникновением культур, снижением общего уровня уважения и 
толерантности, является крайне актуальной. Действительно, смещение ценностей в сторону 
западных норм, не всегда оправданных и учитывающих специфику нашего менталитета, заставило 
говорить все большее количество исследователей о нарастающем духовном кризисе современной 
молодежи. 

Негативным следствием такого положения является отсутствие у молодого поколения 
направленности на духовное развитие личности и формирование ценностной сферы сообразно 
культуре своего народа, стиля жизни, менталитета. Воспользовавшись подобным положением, 
интенсивное развитие получили такие феномены, как деструктивные культы, в том числе 
религиозные, финансовые пирамиды, «лохотроны» и т.п. Возможность противостоять данному 
напору имеют только те молодые люди, у которых все же сформировалась собственная система 
ценностей, позволяющая чувствовать себя в мире целостно и гармонично.  

Интерес к ценностным основам отдельной личности и общества в целом всегда возрастал в 
кризисные моменты истории человечества, необходимость осмысления которых закономерно 
требовала обращения к проблеме этических ценностей. Кардинальная смена общественной 
системы и произошедшие за последнее десятилетие изменения в российском обществе 
потребовали переоценки значимости многих фундаментальных ценностей.  

Однако работа по их формированию пока не отличается системностью и комплексным 
подходом: во многом формирование ценностных ориентаций подростка напрямую зависит от 
семейного воспитания и ближайшего окружения, от культурной и психологической 
компетентности людей, имеющих влияние на современную молодежь, от качества работы средств 
массовой информации. Входящие в жизнь молодые люди, уже не связанные с прежними 
ценностями, но еще не в полной мере восприняли и ценности новые. В этой связи особое значение 
приобретает процесс ценностного самоопределения в школе, становление системы ценностных 
ориентаций, которая становится актуальной в подростковом возрасте. 

Еще одним аспектом, влияющим, на наш взгляд, на систему ценностных ориентаций 
подрастающего поколения, является стиль жизни и окружение подростков. Важным феноменом в 
этом плане становится стиль общественной жизни, характерный для разного типа поселений. 
Условия жизни в России свидетельствуют, что большое количество семей, имеющих детей 
подросткового возраста, ориентированы на проживание в условиях провинциального города: это 
не так дорого, как проживание в крупных городах, но дает необходимые возможности для 
образования и дальнейшего развития детей. Поэтому рассмотрение субкультуры провинциального 
города в аспекте изучения ценностных ориентаций подростков, является, на наш взгляд, 
актуальным для современного общества. 

В подростковом возрасте в процессе общения с окружающими, человек постоянно попадает в 
ситуации, требующие от него принятия того или иного решения. Возникает необходимость 
рассмотреть и оценить возможные альтернативы  главным образом в сфере определения своих 
ценностных ориентаций, своих жизненных позиций. Однако ценности еще не устоялись и 
испытываются практикой собственного поведения и поступков окружающих. 

Рассмотрим основные социальные институты, под влиянием которых складывается система 
ценностей современного подростка. Семья является уникальным институтом социализации, 
поскольку ее невозможно заменить никакой другой социальной группой. Ведь в ней 
осуществляется адаптационный период социальной жизни человека; дети приобретают первые 
навыки взаимодействия, осваивают первые социальные роли, осмысливают первые нормы и 
ценности. У ребенка складываются субъективные оценочные суждения, определяемые значимыми 
отношениями, формируется характер, усваиваются нормы, развиваются социальные качества. Те 
позиции, которые у ребенка формируют родители в системе социальных отношений, определяют в 
дальнейшем стиль жизни и жизненный план, который Р. Бэрон назвал жизненным сценарием [2, с. 
138]. 

Формирующий потенциал семьи, по мнению Б.С. Круглова определяется возможностями, 
условиями осуществления каждой конкретной семьей развивающих функций. Формирующий 
потенциал зависит от многих обстоятельств: социокультурного статуса семьи; освоения 
родителями новых социальных ролей; условий и образа жизни семьи; состава семьи, стиля 
отношений в семье; общей духовной атмосферы; ценностных ориентаций родителей; ценность 
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семьи. Формирующий потенциал семьи определяется как степень ее возможностей в 
формировании личности, реализующихся через все стороны ее деятельности, функций [3, с. 69]. 

Социальное становление человека происходит в течение всей жизни и в разных социальных 
группах. Семья, детский сад, школьный класс, студенческая группа, трудовой коллектив, 
компания сверстников  все это социальные группы, составляющие ближайшее окружение 
индивида и выступающие в качестве носителей различных норм и ценностей. Такие группы 
задают систему внешней регуляции поведения индивида [1]. 

В процессе социального становления подросток стремиться обрести чувство собственной 
уникальности, обрести независимость от влияния взрослых, что выражено в его максималистских 
желаниях. Важное место в подростковом возрасте занимает общение со сверстниками, 
выступающая одновременно, как потребность и наиболее значимая деятельность. Благодаря 
взаимодействию подросток реализует свои социальные притязания, мотивы и ценностные 
ориентации. 

Несмотря на то, что подросток живет настоящим, как утверждает В.Н. Мясищев, он также 
проявляет ценностное отношение к своему прошлому и будущему. Он выступает с позиции 
взрослого, таким образом, будущее становится связанным с мыслями о профессии, семье, 
социальной роли, предполагаемых возможностях, о жизни общества [4, с. 302]. 

С учетом вышеизложенного, в данной работе мы отразили результаты исследования 
ценностных ориентаций детей старшего подросткового возраста – девочек и мальчиков – жителей 
провинциального города. Базой экспериментального исследования выступили муниципальные 
автономные образовательные учреждение «СОШ № 31» и «СОШ № 32» г. Стерлитамак, 
Республики Башкортостан. В эксперименте были задействованы мальчики старшего 
подросткового возраста в количестве 50 человек,  и 50  девочек старшего подросткового возраста. 
Возрастные рамки обследуемых составили 1415 лет. 

Методы экспериментального исследования: констатирующий эксперимент, психологическое 
тестирование, математикостатистический анализ и интерпретация данных. Для диагностики 
исследуемых феноменов использовались следующие психодиагностические методики:  

1.Методика М. Рокича «Ценностные ориентации» направлена на изучение ценностно
мотивационной сферы человека. М. Рокич различает два класса ценностей: 

1) Терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального существования 
стоит того, чтобы к ней стремиться. Стимульный материал представлен набором из 18 ценностей. 

2) Инструментальные – убеждения в том, что какойто образ действий или свойство личности 
является предпочтительным в любой ситуации.  

Стимульный материал каждого класса представлен набором из 18 ценностей. 
2.Методика диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря карьеры» (Э. Шейн, 

перевод и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокурова). Карьерные ориентации возникают в 
начальные годы развития карьеры, они устойчивы и могут оставаться стабильными длительное 
время. При этом очень часто человек реализует свои карьерные ориентации неосознанно.  

Рассмотрим степень принятия подростками терминальных ценностей. Чем ниже среднее 
значение в определении терминальных ценностей, тем больший процент важности они 
представляют для испытуемых, соответственно, чем выше среднее значение, тем меньший 
процент важности представляет ценность. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ терминальных ценностей мальчиков и девочек старшего 

подросткового возраста 
Терминальные ценности Мальчик

и 
Девочк
и 

t
критерий 

Активная деятельность 10,24 10,5  
Здоровье 9,2 3,08 0,01 
Жизненная мудрость 17,04 10,8 0,01 
Уверенность в себе 5,84 9 0,05 
Продуктивная жизнь 4,64 9,76 0,05 
Развитие 10,16 8  
Интересная работа 6,28 10,92 0,05 
Красота природы 8,88 16,04 0,001 
Любовь 10,8 2,44 0,001 
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Материальная обеспеченность 1,68 2,96  
Наличие друзей 11 2,68 0,001 
Общественное признание 10,4 10,88  
Познание 9,36 9,64  
Свобода 9,44 9,56  
Счастливая семейная жизнь 13,48 10,76  
Счастье других 9,92 16,36 0,05 
Творчество 14,68 16,56  
Развлечения 8,56 10,76  

 
Анализ терминальных ценностей мальчиков старшего подросткового возраста показал, что 

наиболее значимыми ценностямицелями являются: уверенность в себе, продуктивная жизнь, 
интересная работа, материальная обеспеченность. В свою очередь, к числу наименее важных 
ценностей относятся: творчество, счастливая семейная жизнь и жизненная мудрость. На наш 
взгляд, данный портрет во многом перекликается с «западным», ориентированным на 
материальные ценности, взглядом. Мальчики не расположены к семейным отношениям, 
восприятию жизненной мудрости. Это может привести к разрастанию духовного кризиса.   

Анализ терминальных ценностей девочек старшего подросткового возраста показал, что 
наиболее значимыми ценностямицелями являются: здоровье, любовь, наличие хороших и верных 
друзей и счастливая семейная жизнь. В свою очередь, к числу наименее востребованных 
терминальных ценностей девочек относятся: красота природы и искусства, творчество и счастье 
других. В данном случае можно отметить снижение непосредственно материального фактора, 
однако большую зависимость от окружения. Так же, как и мальчики, девочки мало ориентированы 
на собственные ресурсы и развитие (низкий ранг позиции «творчество»). Также необходимо 
отметить «одностороннюю» заинтересованность девочек в ближайшем окружении: наличие 
хороших и верных друзей ценится высоко, однако счастье других относится к наименее 
востребованным ценностям. По нашему мнению, это может свидетельствовать о низком духовном 
уровне девочекподростков, особенно в плане культуры отношений с окружающими. 

Таблица 2 
Сравнительный анализ инструментальных ценностей девочек и мальчиков старшего 

подросткового возраста 
Инструментальные ценности Мальчики Девочки t –

критерий 
Воспитанность 9,12 1,8 0,001 
Высокие запросы 9,6 16 0,01 
Аккуратность 14,92 9,16 0,05 
Независимость 2,84 9,56 0,01 
Ответственность 10,2 8,84  
Терпимость 10,12 8  
Чуткость 10,32 9,24  
Твердая воля 1,72 9,52 0,001 
Жизнерадостность 10,64 2,56 0,01 
Исполнительность 9,88 10,4  
Непримиримость к недостаткам 10,16 17,28 0,05 
Образованность 10,2 2,64 0,01 
Рационализм 9,52 16,4 0,05 
Самоконтроль 11,88 9,76  
Смелость 2,4 9,8 0,01 
Широта взглядов 10,6 8,84  
Честность 10,56 10,12  
Эффективность в делах 15,4 10,68 0,05 

Анализ инструментальных ценностей мальчиков старшего подросткового возраста показал, 
что доминирующими ценностямисредствами являются: твердая воля, смелось, независимость. В 
свою очередь, наименее востребованными инструментальными ценностями стали: аккуратность, 
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эффективность в делах. Это может свидетельствовать об отсутствии настроя мальчиков на 
кропотливое и добросовестное исполнение обязанностей, эффективную проработку проекта и т.п. 

Анализ инструментальных ценностей девочек старшего подросткового возраста показал, что 
доминирующими ценностямисредствами являются: воспитанность, жизнерадостность и 
образованность. В свою очередь, наименее важными стали: высокие запросы, непримиримость к 
недостаткам других и рационализм. Романтический настрой и терпимость к людям современных 
девочекподростков может стать основой для духовного роста и развития. 

В частности, можно отметить, что такие терминальные ценности, как: любовь, наличие 
хороших и верных друзей, счастливая семейная жизнь – являются доминирующими ценностями 
девочек старшего подросткового возраста. Это говорит о том, что межличностное общение 
обладает высокой значимостью в подростковом возрасте. Однако, если посмотреть на ценность 
любви, как ценность духовной и физической близости с любимым человеком, мы увидим, что 
интимное общение в условиях общественно полезной деятельности не особо актуально для 
мальчиков старшего подросткового возраста.  

В свою очередь, отсутствие обязанностей, необременительное времяпрепровождение, 
зависимость в поступках более характерна для мальчиков старшего подросткового возраста. 
Значимые различия наблюдаются также по такой позиции, как общественное признание. Это 
говорит о высокой степени конформности. Действительно, для подростков характерна высокая 
зависимость от мнения и поступков референтной группы и значимых взрослых. 

При проведении методики диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря карьеры», 
мы получили результаты, отраженные в следующей таблице.  

Таблица 3 
Сравнительный анализ ценностных ориентаций в карьере девочек и мальчиков старшего 

подросткового возраста 
Ценностные ориентации в карьере Мальчики Девочки t –критерий 
Профессиональная компетентность 2,56 4,72 0,05 
Менеджмент 4,64 2,68 0,05 
Автономия 4,68 2,76 0,05 
Стабильность работы 2,28 2,8  
Стабильность места жительства 0,68 4,64 0,001 
Служение 2,56 4,76 0,05 
Вызов 1,96 1,92  
Интеграция стилей жизни 0,56 3,2 0,01 
Предпринимательство 2,16 1,91  

 
Анализ ценностных ориентаций в карьере мальчиков старшего подросткового возраста 

показал, что доминирующими ценностями являются: менеджмент, автономия. В свою очередь, 
наименее важными стали: интеграция стилей жизни, стабильность места жительства. Это говорит 
о стремлении мальчиков к сепарации и независимости, необходимых в процессе карьерного роста. 

Анализ ценностных ориентаций в карьере девочек старшего подросткового возраста показал, 
что доминирующими ценностями являются: стабильность места жительства, профессиональная 
компетентность, служение. В свою очередь, наименее востребованными стали: вызов, 
предпринимательство. Девочкиподростки более ориентированы на постепенный, планируемый 
карьерный рост, сопровождающийся заботой об окружении; они не настроены на рисковые 
проекты, независимость и отрыв от семьи. 

Таким образом, система ценностных ориентаций подростков составляет основу их отношения 
к окружающему миру, к другим людям, к себе самому, основу мировоззрения, основу жизненной 
концепции и стиля жизни каждого социального слоя и, в свою очередь, влияет на социализацию 
принадлежащей к нему молодежи. Необходимо строить систему влияния на формирование 
ценностей подрастающего поколения, как показателя культуры общества, а также фактора 
развития личности подростков. 
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Экологическое образование – одно из важных составляющих духовнонравственного 

воспитания личности. Существуют проблемы, которые тормозят формирование и развитие 
экологического образования. Ученые и практики отмечают неэффективность экологического 
образования, несовершенство системы всеобщего непрерывного экологического образования и 
воспитания. Серьезным тормозом развития системы экологического образования остается 
подготовка специалистов, так как во всех областях человеческой жизни требуются 
высококвалифицированные специалисты, владеющие не только глубокими знаниями, но и 
обладающие внутренней экологической культурой. Личность учителя, уровень его экологической 
культуры в значительной мере определяют успех в экологическом образовании учащихся. 
Учитель сможет формировать у учащихся ответственное отношение к окружающей среде и 
здоровью, если сам будет обладать соответствующими знаниями, убеждениями, ценностными 
ориентациями, мотивами и потребностями, обеспечивающими его собственную экологическую 
ответственность, активную жизненную позицию в охране окружающей среды родного края. 

Личность учителя, его самобытность, самоценность, самореализация ставятся во главу угла 
при личностноориентированном подходе. Личностноориентированный подход исходит из 
признания уникальности субъектного опыта обучающегося, как важного источника 
индивидуальной жизнедеятельности, проявляемой, в частности, в познании. Личностно
ориентированный подход к организации учебного процесса предполагает свободу выбора 
содержания и форм работы учителя в соответствии с его потребностями и возможностями, 
активность личности в обучении, организацию работы в соответствии с индивидуальным стилем 
деятельности, оценку собственного опыта, способность учителя к саморегуляции и самоконтролю. 
Совместная учебная деятельность  предполагает наличие общей цели, отвечающей интересам 
каждого, распределение функций, координацию и кооперацию их действий по решению проблем, 
возможность активного участия и взаимодействия. 

Важнейшими объектами стандартизации в экологическом образовании вузов являются 
структура и содержание. В свете современных представлений экология как научная область 
знаний имеет сложную структуру и междисциплинарное содержание. Методическая система 
экологического образования строится на основе взаимодействия всех дисциплин естественного 
цикла.  

Реализация принципа интеграции позволяет выявить структурные компоненты 
междисциплинарного содержания, которые выступают центрами интеграции знаний тех или иных 
областей. Это биоэкология, геоэкология, глобальная экология, экология человека, социальная 
экология, природопользование. При этом интегративная функция названных областей 
экологического знания характеризуется с точки зрения взаимоотношений процессов 
специализации и универсализации знаний. Предметное поле экологических дисциплин, 
составляющих структуру экологии можно представить в виде систем различного иерархического 
уровня и имеющих различные виды связи: биоцентрические, комплексные, 
антропосоциоцентрические. Эту особенность важно учитывать в образовательном процессе. 
Экологическое образование студентов не всегда профессионально направлено, не всегда работает 
на достижение главной цели – на подготовку учителя к соответствующей работе в школе. 
Успешное экологическое образование невозможно без собственной экологической образованности 
учителя.  
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Такая работа по формированию экологического сознания экологической культуры проводится 
в рамках реализации системы профессиональной подготовки студентов Стерлитамакского 
филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет». В экологическом образовании 
студентов отделения «Начальное образование» приоритет отдается естественнонаучным 
дисциплинам, направленным на изучение природы, а также дисциплинам, непосредственно 
готовящим учителя к экологическому образованию школьников.   

Курсы «Естествознание (ботаника, зоология, землеведение и краеведение)», 
«Естественнонаучная картина мира», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 
изучаются по программам, в которых заложена экологизация содержания, системный подход к 
преемственному развитию экологических понятий, а также использование ряда приемов, 
способствующих качественному усвоению экологических знаний: причинноследственное и 
мотивированное раскрытие экологических явлений при формировании и развитии экологических 
понятий; включение в объяснение экологических терминов и определений; использование лекций 
и практических занятий специального экологического содержания; обобщение и повторение 
знаний при изучении биологических понятий; активное включение местного природного 
материала, отражающего экологического явления.  

Роль курса «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» в экологическом образовании 
неоценима, так как именно на человека, его здоровье наибольшее влияние оказывает 
складывающаяся экологическая ситуация, и поэтому при изучении этой дисциплины более 
углубленно формируем понятие здорового образа жизни. 

Курсы «Методика преподавания предмета «Окружающий мир» и «Основы экологической 
культуры» включают изучение и практическое освоение методик и технологий  организации 
разных форм природоохранной работы и экологического образования в школе: проведение 
экскурсий, игр, операций, эстафет, уроков, праздников, развлечений и других мероприятий. 
Студенты осваивают передовой отечественный и зарубежный опыт проведения таких игр и 
занятий. 

Выпускники испытывают значительные затруднения в проведении практических занятий с 
детьми в окружающей их среде. С целью изменения сложившейся ситуации разработан спецкурс 
«Формирование социального мировоззрения у младших школьников», который имеет четко 
выраженный прикладной характер и профессиональную направленность. 

Курс «Философия» рассматривает вопросы единства естественноисторических и социальных 
процессов, исторический опыт взаимодействия человеческого общества и природы, о месте 
человека в биосфере. 

Познакомиться со сложным, многообразным миром природы Башкортостана, научиться 
ориентироваться в нем, проводить самостоятельные наблюдения и применять доступные меры по 
охране окружающей среды – все это обеспечит правильное проведение полевой практики и 
экологических экскурсий со студентами первого и третьего курсов отделения начального 
образования. Активная форма познания природы обеспечивает восприятие явлений и их 
природных объектов в естественном виде. Важным резервом формирования профессионально
экологической культуры учителя начальных классов считаем учебноисследовательскую и 
научноисследовательскую работу. Для студентов разработана система исследовательских 
заданий, которые они выполняют во время учебной полевой практики. На этой практике студенты 
первого курса привлекаются к инвентаризации флоры и фауны Башкортостана.  

Студенты на педагогической практике проводят мероприятия экологического содержания: 
беседы, классные часы, недели экологии, инсценированные урокиобобщения, внеклассные 
экологические праздники, интегрированные урокитеатры, объединяя уроки литературного 
чтения, окружающего мира, музыки, изобразительного искусства, технологии. Такие занятия 
способствуют лучшему пониманию и усвоению учащимися сути современных экологических 
проблем, возникающих и развивающихся среди них и вокруг них. 

На старших курсах, в условиях курсового проектирования, исследования студентов 
предусматривают изучение опыта работы учителей по решению задач экологического образования 
младших школьников, участие в организации работы экологических и природоведческих кружков. 
Оригинальные и серьезные творческие разработки студентов служат базой для написания 
выпускных квалификационных работ.  

Вся эта работа способствует формированию экологического мышления и экологической 
культуры студентов БашГУ и более успешной их деятельности по воспитанию детей младшего 
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школьного возраста. А это значит, что в значительной мере решается задача развития у детей 
экологического мышления и экологического образования. 
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Ценностные ориентации   это осознанный устойчивый выбор личностью определенных 

общественных ценностей. Подростковый и юношеский возраст являются периодом активного 
становления самосознания личности, поиском ответа на вопрос «Кто Я?», в процессе которого 
личность "примеряет на себя" ценности различных групп и, в конечном счете, выбирает для себя 
наиболее подходящие, позволяющие оптимально сочетать индивидуальное и социальное во 
взаимодействии с окружающим миром. 

А.Г. Здравомыслов писал: «Ценностные ориентации являются важнейшим компонентом 
структуры личности, в них как бы резюмируется весь жизненный опыт, накопленный личностью в 
ее индивидуальном развитии». Ценностные ориентации не существуют в сознании каждого 
человека как отдельные категории, они объединяются в структуры, имеющие строгую иерархию. 
При этом важно, какие именно ценностные ориентации оказываются доминирующими, 
центральными, системообразующими. Система ценностных ориентаций представляет собой 
совокупность, упорядоченную по степени важности [2, с. 241]. 

М. Рокич определяет ценности как «устойчивое убеждение в том, что определенный способ 
поведения или конечная цель существования предпочтительнее с личной или социальной точек 
зрения, чем противоположный или обратный способ поведения, либо конечная цель 
существования». По мнению М. Рокича, ценности личности характеризуются следующими 
признаками: 

истоки ценностей прослеживаются в культуре, обществе и личности; 
влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных феноменах, 

заслуживающих изучения; 
общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравнительно невелико; 
все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в различной степени;  
ценности организованы в системы [3, с. 93]. 
Немов Р.С. под ценностными ориентациями понимает то, что личность особенно ценит в 

жизни, чему он придает особый, позитивный жизненный смысл. 
Е.С. Волков находил, что ценностные ориентации являются сознательный регуляторами 

социального поведения личности. Он говорил, что ценностные ориентации играют 
мотивационную роль и определяют выбор деятельности.  

Принцип иерархии ценностей, многоуровневость, является важнейшей характеристикой 
системы ценностных ориентации личности. По выводам В. Франкла, субъективное «переживание 
определенной ценности вводит переживание того, что она выше какойто другой». Принятие 
личностью ценностей, таким образом, автоматически предполагает формирование 
индивидуальной ценностной иерархии.  

Личность, представляя собой динамическую систему, находится в состоянии непрерывного 
формирования и развития. В процессе такого личностного становления постепенно все большее 
значение завоевывают его внутренние движущие силы, способствующие человеку все более 
самостоятельно определять задачи и направление собственного развития. Система ценностных 
ориентации личности выступает в качестве регулятора и механизма такого развития, определяя 
форму реализации намеченных целей и при утрате ими побудительной силы в результате их 
достижения стимулируя постановку новых значимых целей. Этапность формирования системы 
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ценностных ориентации, занимая значительное место в ряде теорий развития, соответствует 
общей периодизации индивидуального развития. 

Н.В. Светлова на основе различий в содержании ценностей выделяет три этапа в развитии 
ценностных ориентаций у современных российских подростков. На первом этапе иерархическая 
система ценностных ориентаций начинает складываться (1012 лет). В ней преобладает блок 
конкретных жизненных ценностей, ориентированных на личную жизнь и межличностные 
отношения: семья, здоровье, любовь, друзья и др. А общечеловеческие ценности – активная 
деятельная жизнь, творчество, терпимость – являются непопулярными. На втором этапе (1214 
лет) этические ценности – честность, развитие общества, счастье других, доброта – становятся 
значимыми. А непопулярной – приспособление. Такую альтруистическую направленность автор 
связывает с ориентацией средних подростков на активное освоение социальных ролей и 
утверждение своей активности в сфере межличностных отношений со сверстниками. Третий этап 
(13–17 лет) связан с переструктурированием системы ценностных ориентаций. Уменьшается 
значимость этических ценностей и начинают доминировать ценности прагматизма и 
индивидуализма – уверенность в себе, богатая жизнь и др. По мнению исследователя, это вызвано 
современными культурными факторами и возрастными изменениями, определяемые 
возникновением новых потребностей самоопределения и выработки мировоззрения [4, с. 21]. 

Информативные результаты были получены нами при проведении исследований ценностей и 
ценностных ориентаций современных студентов в период за 20122013 годы. В исследовании 
приняли участие 1068 студентов средних профессиональных учебных заведений города 
Стерлитамак. В ходе работы были получены сведения о материальных и духовных ориентациях 
современного студенчества.  

В числе наиболее приоритетных жизненных ценностей современного студенчества оказались 
семья, материальный достаток, настоящая любовь, друзья, успешная карьера. Таким образом, 
подтвердилось мнение о том, что современную молодежь в первую очередь волнуют личностные 
вопросы, а потом уже общественные. Поэтому такие ценности, как «общественное признание» и 
«польза обществу» попали в завершении данного списка. 

Студенты хотят построить счастливую и крепкую семью (35,4%), есть тенденция в сторону 
уменьшения этих показателей по сравнению с результатами других годов (например, в 2009 году 
об этом мечтали 68,4% студентов, особенно студенты старших курсов).  

Среди материальных ценностей были выделены ориентации на такие терминальные ценности, 
как личное здоровье, семья, материальное благополучие. Определилось, что состояние 
собственного здоровья является приоритетной ориентацией не для всех студентов. Если в школе 
спортом занимались 7580% опрошенных, то в институте и колледже продолжили регулярные 
занятия только 1015%).  

Практически такие же данные были получены в ходе исследования    Ю. Голиусовой в г. 
Москва. Согласно ее данным, в 2011 году 52% опрошенных студентов оценили состояние своего 
здоровья как хорошее, а большинство студенток (57%) как нормальное. Однако в реальности 
присутствует пренебрежительное отношение студентов к собственному здоровью. В 
подтверждении этого автор приводит следующий факт: несмотря на то, что 22% студентов и 24% 
студенток имеют хронические заболевания, многие из них употребляют алкоголь (34% имеющих 
проблемы со здоровьем), курят (44%) от той же группы) и пробуют наркотики (43%). В 2002 году 
было проведено повторное исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что 
основной вредной привычкой становится курение, а доля среди «хроников», употребляющих 
алкоголь и наркотики, уменьшается [1, с. 21]. 

Сегодня значительная часть молодых людей беспокоятся собственным материальным 
благополучием. Так, если среди студентов младших курсов о материальном достатке мечтают 
64,8% респондентов, то среди старшекурсников  66,7%). Та же тенденция наблюдается и в 
отношении к успешной карьере, которая неразрывно связана, по мнению студентов, с 
обеспеченной жизнью (58,2%) и 64,6% соответственно).В ходе исследования были получены 
данные, относительно инструментальных ценностей современного студенчества. Студенты 
рассчитывают добиться своих целей, в первую очередь, благодаря собственному 
профессионализму, мастерству и трудолюбию. Важное значение, по их мнению, сегодня имеют 
деньги и связи. В числе приоритетных инструментальных ценностей оказалось хорошее 
образование. Большинство студентов считают, что именно достойное образование в сочетании с 
активностью и энергичностью, являются залогом успеха.Так же в процессе исследования было 
выявлено, что отношение к инструментальным ценностям меняется с возрастом. Студенты 
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старших курсов начинают поновому смотреть на разные способы достижения своих целей. 
Среди старшекурсников почти в два раза увеличивается, по сравнению со студентами 

младших курсов, число тех, кто рассчитывает на поддержку семьи. Если на первом, втором годах 
обучения на семью надеются 29,7% респондентов, то на третьем, четвертом и пятом  41,5%. 
Среди качеств, стремящихся формировать в своем характере, студенты отметили ответственность, 
сочувствие к другим людям, трудолюбие. Затем были выбраны принципиальность и терпимость, 
Примечательно, что эти качества изменяются с возрастом. 

Таким образом, с помощью опросника М. Рокича изучалась иерархия ценностных ориентаций 
студентов. Она выявлена как сформированная только у 38% студентов. В ходе исследования 
средних значений по выборке выявлено, что в системе терминальных ценностей в обеих выборках 
превалируют ценности индивидуализации: здоровье, надежные друзья, уверенность в себе, 
любовь, счастливая семейная жизнь, активная деятельная жизнь. В системе инструментальных 
наиболее значимы ценности, свидетельствующие о стремлении студентов к профессиональной 
самореализации: воспитанность, образованность, аккуратность и чистоплотность, 
жизнерадостность, твердая воля. На основе полученных данных по сформированности иерархии 
ценностных ориентаций можно констатировать, что она имеет недостаточную гуманистическую 
направленность. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Усманова С.Г. СФ БашГУ, г. Стерлитамак 

 
Благополучие и будущее страны во многом зависит от молодежи, от ее культурного уровня, 

профессиональной грамотности, ценностных ориентаций, нравственного состояния. Но 
трансформация системы ценностей, утрата идеалов, сложные социальноэкономические и 
политические процессы породили ситуацию экзистенциального хаоса, вызвали изменения 
ценностных ориентации молодежи. Отмечается понижение нравственности, физическое и 
психологическое неблагополучие молодежи, рост депрессивных состояний, потеря смысла жизни 
и ее ценности.  

Каждой эпохе присущи свои ценности, которые направляют поступки и чувства человека. 
Рубеж ХХ  ХХI века знаменуется подведением итогов в социальной, экономической, духовной и 
др. сферах общества. Оцениваются тенденции, развитие которых обещало неограниченные 
перспективы в технике, в науке, в социальных проектах. Вместе с тем ХХ век создал проблемы, 
которые человечеству предстоит разрешать в третьем тысячелетии. 

В настоящее время российская молодежь, впрочем, как и общество в целом, переживает 
ценностный кризис: разрушены идеалы, в которые верило старшее поколение, а новых идеалов в 
обществе пока нет. Особенно этот факт обнаруживает себя в сознании подрастающего поколения. 
У детей формируется ценностнопотребностная сфера личности, которая наполнена 
качественными особенностями нового общества. Иначе говоря, утрачены традиционные 
представления о красоте, больше всего ослабли позиции добра, моральноэтические нормы теряют 
значение для людей. 

Центральный момент всякого рассуждения о ценностях  это определение самого понятия 
ценности. Неоднозначность природы ценностей подводит к необходимости систематизации 
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толкований понятий «ценность». В западной философии выделяют четыре группы определений 
ценностей: 

1)некие абсолюты, существующие в божественном разуме в виде вечных идей, независимых 
сущностей; 

2) характеристики материальных и нематериальных объектов; 
3)производное от потребностей и разума человека, где человек или человеческое сообщество 

являются «носителями ценностей»; 
4)действия. 
В отечественной философской литературе «ценность» определяется как: способность вещей, 

идей и т.п. выступать средством удовлетворения потребностей отдельных индивидов и 
социальных групп; значимость вещей, идей и т.п. для жизнедеятельности субъекта; 
специфические образования в структуре индивидуального или общественного сознания, 
являющиеся ориентирами личности и общества [1]. 

Аксиология, как философское исследование природы ценностей, возникла во второй половине 
19 в.. Центральное внимание в аксиологии уделяется ясному и обоснованному представлению не 
только о том, что есть, но и в первую очередь том, что должно быть, т.е. знанию о ценностях. 
Знание является связующей нитью между человеческим духом, природой и практической 
деятельностью. Аксиология выясняет отношение между сущим и должным, проясняет условия 
повышения объективности суждений о ценностях, исследует мыслительные операции, которые, 
подобно операции понимания, неразрывно связаны с ценностями.  

Возникновение аксиологии имеет вполне исторические причины. В новое время сама 
возможность использования ценностных категорий ставится под сомнение, и попытка вновь 
придать научное значение этическим ценностям личности была предпринята И.Кантом.  

Начало собственно аксиологического этапа научного знания связывается с работами Р.Г. 
Лотце, М.Шелера, Н. Гартмана и др. Школа неокантианства рассматривала вопрос о ценностях как 
один из главных вопросов философии, однако, представители неокантианства полностью отделяли 
философию от естественных наук, предоставив первой заниматься вопросом ценностей, а 
естественным наукам  исследовать факты. В результате возникло много проблем. Пренебрежение 
ценностями со стороны ученых привело к разработке оружия массового поражения, бездушному 
обращению с природой, загрязнению атмосферы и т.п. 

Обращение к идеям Декарта (15961650)  основателю рационализма, прежде всего, интересно 
и необходимо потому, что именно в его трудах осуществилось становление субъектнообъектного 
контекста рассмотрения ценностей, хотя в целом справедливо считают, что он не прилагал 
специальных усилий для разработки учения о ценностях вообще. Так, Р. Декарт начал с того, что 
поставил под сомнение все установившиеся ценности. Однако это было не выражением его 
скептицизма, а, скорее, попыткой через сомнение прийти к чемуто постоянному. В результате он 
пришел к основополагающему принципу, гласившему: «Мыслю, следовательно, существую». В 
основу суждения он поставил разум. Это положило начало декартовому представлению о 
ценностях, согласно которому действия людей должны определяться твердой волей, а страсти 
контролироваться разумом. Декарт стремился сохранить человека в познании и понять не только 
проблемы и трудности, но и необходимость его присутствия для получения Истины. Именно 
Декарт, не применяя понятия «субъект» в современном смысле, по сути, сформировал содержание 
этой категории, как и в целом субъектнообъектный подход в европейской философии, что 
положило начало рассмотрению проблемы ценностей именно в системе субъектнообъектных 
отношений [2] . 

Традиционные теории ценностей, основанные на греческой философии и христианстве, 
утратили былое значение. Они неубедительны и оторваны от естественных наук. В настоящее 
время они оказались полностью исключенными из области философии. В результате современное 
общество переживает состояние крайнего смятения и пребывает в надежде на появление нового 
представления о ценностях, способного сформулировать абсолютные ценности, одновременно 
возродив традиционные системы ценностей. Новое представление о ценностях должно быть 
способно преодолеть материализм и направлять науку в соответствии с правильным пониманием 
ценностей.  

Ценность  значимость для людей тех или иных материальных, духовных или природных 
объектов, явлений. Субъективное отражение в сознании ценностей окружающей действительности 
необходимо для формирования ценностных ориентаций личности. Ценности, как психологическая 
форма,  это мотивы, побуждения, склонности, эмоции личности. 
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 Ценностные ориентации определяют особенности и характер отношений личности с 
окружающей действительностью и детерминируют ее поведение. Систему ценностных 
ориентаций личности можно рассматривать как подсистему более широкой системы, описываемой 
различными авторами как «жизненный мир человека», «образ мира» и т.п., и имеющую, в свою 
очередь, сложный и многоуровневый характер.  

Принцип иерархии ценностей, многоуровневость, является важнейшей характеристикой 
системы ценностных ориентаций личности (Б.Ф. Ломов, С.С. Бубнова). Субъективное 
предпочтение тех или иных ценностей  начало определения иерархии ценностных ориентаций: 
семья, богатство, творчество, карьера, честь, совесть, здоровье и т.д. Принятие личностью 
ценностей автоматически предполагает построение индивидуальной ценностной иерархии. 
Непротиворечивость ценностных ориентаций  показатель устойчивости личности. Система 
ценностных ориентаций личности, занимая промежуточное положение между внутренними 
установками и нормами социальной среды, между мотивационнопотребностной сферой и 
системой личностных смыслов, обеспечивает взаимодействие этих элементов более общей 
системы «человек». 

К духовнонравственным ценностям относятся: любовь к человеку и забота человеке, его 
признании как ценности, почтение и благоговение перед человеком «как высшему творению и 
созданию, ценность человеческой жизни, готовность прийти на помощь, служение людям, добро, 
целомудрие, постоянное стремление к самосовершенствованию, саморазвитию, терпение, 
гуманность, милосердие, сострадание, любовь к Родине, альтруизм, ответственность, долг, 
порядочность, красота, истина, справедливость, совесть и др.  

Справедливо сказать, что духовнонравственные ценности являются основой основ развития и 
поведения личности. Они направляют поведение и деятельность человека, дают возможность 
принять решение в ситуации нравственного выбора, за которым  «эмоциональное отношение 
человека к действительности и самому себе. 

Духовнонравственная личность  результат долгого, упорного и целенаправленного процесса 
самоорганизации, семейного и общественного воспитания и просвещения.  

Это человек, устремленный к социальнопозитивным, гуманистическим ценностям добра, 
истины и красоты, занимающий активную жизненную позицию, интеллектуально развитый, 
владеющий современными ITтехнологиями, владеющий родным, русским, одним или 
несколькими иностранными языками, умеющий трудиться и адаптироваться к меняющимся 
социальным условиям, приобщенный к основам правовой и предпринимательской культуры в 
условиях рыночного реформирования общества, ведущий здоровый образ жизни, нравственно 
состоятельный, эстетически просвещенный, способный ориентироваться в сложном современном 
мире; способный безошибочно отличать истину от заблуждений, добро  от безобразного, 
подлинно художественное  от фальши и подделок, вечное  от преходящего и временного. Это 
человек со здоровым чувством национальной гордости и развитым национальным сознанием. 

В «Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России» 
отмечается, что затянувшийся период переоценки ценностей, вызванный рядом кризисов 
(экономическим, политическим, социальным, нравственным), образовал духовный вакуум в 
нашем обществе. Наиболее незащищенным в данном случае оказалось молодое поколение. 

 В 90е годы ХХ века в России сформировался идеал свободной в своём самоопределении и 
развитии личности, «освобождённой» от ценностей, национальных традиций, обязательств перед 
обществом. Размытость ценностных ориентиров, уничтожение старых и отсутствие новых 
нравственных законов ведет к появлению различных форм деструктивного поведения, снижению 
социальной активности, распространению инфантильность, росту депрессивных состояний среди 
молодежи, потере смысла жизни, трудности в самореализации, раскрытии внутреннего 
потенциала. 

У молодых людей отмечается тенденция в завышении требований к материальной стороне 
жизни, материальным ценностям и благам, навязанные специально созданными 
информационными технологиями, что формирует ложные представления о составляющих 
счастливой и успешной жизни. Все это сказывается на личностном и профессиональном развитии 
молодежи. 

В последние годы интерес к проблеме формирования ценностных ориентаций молодежи 
вызван, прежде всего, динамичными изменениями в обществе, глобальными процессами 
переоценки ценностей. В период, когда многие из прежних идеалов перестают быть 
референтными, необходимо и важно уделять особое внимание системе ценностей и условиям их 
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формирования, стремлениям и потребностям молодежи вообще и студенчества в частности, как 
наиболее динамичной части. 

Нравственный кризис, с которым столкнулась наша страна,  это не что иное, как ощущение 
огромным числом людей, в частности молодежи, бессмысленности той жизни, которую им 
приходится вести, нередко без возможности какоголибо реального выбора, и невозможность 
найти в ней позитивный смысл изза разрушения старых ценностей и традиций, дискредитации 
«новых» и отсутствия культуры мировоззренческой рефлексии, позволяющей прийти к 
уникальному смыслу своим, неповторимым путем. (В.Франкл, Э.Фромм, К.Г. Юнг). 

Классики педагогики рассматривая воспитательные и образовательные воздействия 
указывают на приоритетность именно духовнонравственного развития личности. Согласно 
позиции К.Д. Ушинского, влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо 
более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы разными познаниями и разъяснение 
каждому его личных интересов.  

В системе ценностных ориентаций каждого человека происходят изменения, есть своя 
динамика и развитие. Детерминантами ценностных ориентаций личности выступают условия 
жизни, деятельность, а также склонности, способности, интересы, потребности человека. 

Вузы и сузы, решая задачи профессиональноличностного развития молодежи, должны 
опираться на разумное и нравственное в человеке, помочь каждому молодому человеку 
определить ценностные основы собственной жизнедеятельности. Решать задачи по формированию 
духовнонравственных ценностей молодежи следует, учитывая опыт отечественных и зарубежных 
коллег, отвечающих за разработку научнообоснованных программ, учебников нового поколения 
и новых методик. 
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Глобализация сегодня понимается как процесс экономической, политической, культурной, 
религиозной интеграции и унификации. Именно поэтому это явление касается сегодня всех сфер 
жизни общества. Не является исключением и религия, как фундаментальная составляющая 
духовной жизни человека и общества.  

Глобализация — это неизбежное явление в истории человечества, заключающееся в том, что 
мир в результате обмена товарами и продуктами, информацией, знаниями и культурными 
ценностями становится более взаимосвязанным. Однако за последние десятилетия темпы этой 
глобальной интеграции стали гораздо более высокими и впечатляющими благодаря 
беспрецедентным достижениям в таких сферах, как технологии, средства связи, наука, транспорт 
и промышленность [1].  

Само понятие глобализации снимает дихотомии: главное  второстепенное, традиционное  
нетрадиционное, первое  второе, многочисленное  малочисленное и т.д. И именно этот аспект 
следует рассматривать как плюс глобализации для религии. Ведь снимаемые дихотомии 
утверждают общезначимость всех религиозных конфессий. То есть каждая из них имеет право 
существовать наравне с другими и одновременно сохранять свои основополагающие догмы. И это 
правильно, поскольку именно многообразием культур, религий должна быть представлена 
человеческая история, для того,  чтобы в полной мере Человек мог осознать полноту бытия.  В 
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этой связи, безусловно, важно изучать все религиозные объединения, чтобы смочь оценить их 
значение, роль для человека и общества. «Не причинение вреда» должно быть в приоритете.  

О многоуровневости человека и мира размышлял в работе «Категории и культура» 
А.А.Хамидов. Он отмечал, что чисто редукционистские концепции мира и человека, 
материалистические или идеалистические, принадлежат к тупиковой мировоззренческой 
тенденции, потому что  сводят все их богатство и полноту к простейшему началу (материальному 
или духовному). А наиболее перспективной является идея многоуровневости человека и мира, 
которая в многотысячелетней духовной истории человечества существовала и продолжает 
существовать, развиваться и совершенствоваться. 

«Мир, Универсум объективно многомерен и многоуровнев. Эта многоуровневость подчинена 
аксиологически пронизанной иерархичности…   Несводимость и невыводимость (уровней 
иерархии) означает, что все уровни существуют одновременно и всегда. Каждый из уровней 
конкретен внутри себя и, стало быть, предстает как единство многообразных определений»  [2; 20
21]. 

Эта идея многоуровневости человека и мира, безусловно, претит всесинтезирующей сущности 
глобализации, основной формой которой выступает унификация.  

Многие исследователи изучают влияние глобализации на религию и указывают, что религия 
как социальный институт естественно ей сопротивляется. Обратимся к одному из примеров. 

В журнальном клубе «Интелрос» «Век глобализации» д. ф. н., профессор Косиченко А.Г. в 
своей статье «Глобализация и религия» отмечает, что религия оказывает мощное сопротивление 
глобализации, точнее ее унифицирующим процессам. И этим она выражает свою специфику. 
Более того, религия противоречит унификации, поскольку последняя с неизбежностью ведет к 
конструированию единой религии, а затем и к устранению ее как таковой. Ясно, что это не путь 
для религии. И, наконец, сегодня религия является единственной альтернативой глобализации, 
поэтому испытывает самое мощное давление с ее стороны. По силе воздействия оно несравнимо 
ни с одной сферой общественной жизни.  

Положительным моментом для религии от глобализационногопроцесса  автор называет 
рассмотрение его как способность расширить свое влияние в мире, например через 
миссионерскую деятельность. Но и здесь проблема, поскольку глобализм исключает религиозные 
ценности (уникальность человеческой души, личностный выбор духовных ценностей, значимость  
каждого человека) в качестве пропагандируемых. То есть, глобализация – это не форма 
распространения религии. Все ценности же глобализации сводятся к формированию неких общих 
для людей ценностей, доминирующей из которых является потребительское отношение к миру. 
«Бесспорно, такие ценности имеются, но у них значительно более скромное место в совокупном 
бытии человека и человечества. И когда это скромное место делают единственно значимым для 
современного человека, то очевидной становится подмена сущности человека в ее бесконечном 
многообразии, примитивное и плоское его понимание» [3]. 

 Действительно, трудно не согласиться с автором. Ведь религии существуют не одно 
тысячелетие. Эволюционируя сквозь века, они вместе с тем, сохранили свою «тайну» (и должны 
сохранить). Но, с другой стороны, и противостоять данному глобализационному процессу 
абсолютно религия не может. И если вернуться к явлению общезначимости религии и так сказать 
к снятию дихотомий, то это можно скорее рассматривать сегодня как плюс глобализации. Ведь 
человечество далеко не сразу пришло к идее веротерпимости и толерантности. 

Сегодня даже эти, казалось бы, синонимичные понятия разводятся. Толерантность понимается 
как нравственное качество, характеризующее отношение к человеку, принадлежащему к другой 
расе, национальности, культурной традиции, религиозной конфессии как к  равно достойной 
личности. Терпимость же подчеркивает способ отношения к неприятным или неприемлемым 
объектам – снисходительное их допущение или вынужденное терпение без применения насилия. В 
отличие от терпимости толерантность подразумевает право личности на сохранение ее автономии. 
Как качество личности это означает настроенность на диалог, на познание нового, «чужого». 

 Культурный плюрализм сегодня – факт жизни мирового сообщества. Вместе с тем, 
характерной чертой современности является глобализация экономических и общественных 
процессов, все большая интеграция и взаимозависимость социальных структур. В подобных 
условиях толерантность – это «не только моральный долг, но и политическая, и правовая 
потребность» (Декларация принципов терпимости, 1995 г.) [4; 590592].    
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Идея уважения различных религиозных конфессий, как и идея межэтнического 
межнационального мира это залог стабильности экономической, духовной, политической, 
социальной в любом государстве.  

Неприятие этого ведет к катастрофическим последствиям не только для самих стран (как 
например, в странах Ближнего Востока), но и для мира в целом (как например, проблема 
национальной безопасности стран Евросоюза сегодня). 

Поэтому для сохранения мира необходимо воспитывать, образовывать, учить молодежь 
религиозной культуре. 

Так, например, наша  Республика сегодня, ее религиозный лик состоит из немалого 
количества религий, которые имманентны историческому прошлому всякого народа, населяющего 
нашу страну. Изучение истории религии каждого народа в досоветский, советский и 
постсоветский периоды, их анализ появления, развития позволит выявить общие социально
исторические процессы, даст возможность осмыслить некоторые закономерности в становлении 
различных религий сегодня. Выполнение поставленных задач уже сегодня дает право говорить о 
том, что это предопределило наше настоящее, а значит, позволит конструировать и наше будущее. 
В основе мирного сценария развития страны, безусловно, лежит идея толерантности. Ведь свобода 
выбора вероисповедания сегодня это факт. 

Как актуально сегодня звучат слова Чингиза Айтматова, писавшего в 80х гг. ХХ века в 
романе «…И дольше века длится день»: «Только разрядка международной напряженности может 
считаться прогрессивной политикой сегодня. Более ответственной задачи на свете нет.  

Если человечество не научиться жить в мире, оно погибнет. Атмосфера недоверия, 
настороженности, конфронтации есть одна из самых опасных угроз спокойной и счастливой 
жизни человечества» [5; 286].  

Не говориться о  необходимости принятия принципов других религий, но о необходимости их 
понимания, а значит их знания.  

Само, например, неприятие принципов религиозного терроризма, но знание их одновременно 
вооружает на борьбу и противостояние с ним. 

Современный мир, мир XXI века должен доказать возможность сосуществования, мирного 
сосуществования разных культур и религиозных конфессий вне рамок монокультуры или 
моноязыка. 

Имея такой огромный исторический опыт, очень показательную в этом  смысле советскую 
идею монокультуры, представляется возможным и даже в условиях глобализации сохранить и 
этносы,  их национальную культуру и многообразие религиозных течений в мире. Сегодня это 
демонстрирует Казахстан, Россия и другие государства. 

Казахстанские религиоведы Иванов В.А. и Трофимов Я.Ф. в своей работе «Религии в 
Казахстане» справедливо отмечают, что в условиях становления гражданского общества перед 
многонациональным народом Казахстана открылись перспективы не только выбора религии, но и 
реальная возможность ее исповедания. 

Такое крайне разнородное общество, как наше, многоэтничное и полирелигиозное в условиях 
краха тоталитарной идеологии, нередко давали совершенно необычный «мозаичный» вариант 
развития религиозной обстановки. В тот переходный период нередко создавались и исчезали 
религиозные объединения. В этих условиях необходимо было научиться пользоваться свободой 
религии так, чтобы она не ограничивала свободы других людей, научиться жить в согласии вне 
зависимости от религиозной принадлежности. И этот путь совсем не прост. Как отметил 
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в интервью: «Вместе мы сможем сопротивляться 
глобализации» (Казахстанская правда. 2001. 5 мая.), главное   «…обеспечение стабильности и 
порядка в Казахстане через равное отношение ко всем казахстанцам независимо от их 
национальности или веры» [6; 6].  

В данном контексте, действительно важно отметить, что отношение светского государства к 
религиозным объединениям должно строиться на принципах толерантности, защиты интересов не 
только верующей части общества, но и неверующей. 

Авторы уверены, что действуя в интересах мира, религии верующие могут сделать очень 
многое. Проповедью добра, повседневной воспитательной работой религиозные объединения 
способствуют упрочению в сознании людей таких ценностей, как мир, свобода, равенство между 
людьми разных вероисповеданий, уважение к достоинству человека и национальным традициям. 
Это важнейшие условия межнационального мира и согласия, которые положены в основу 
политики Республики Казахстан [6; 8].      
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Глобальная цивилизационная взаимосвязь всего человечества свидетельствует о новой 
парадигме совместного существования. 

И религия не может не находится за границами этой глобализационнойконвы. Здесь, 
возможно, как в синергетике, уместно сказать о степени устойчивости системы (в данном случае 
религии), но вместе с тем и ее способности быть, находиться, существовать в этой среде. В этом 
смысле идея толерантности и должна стать границей устойчивости и идеей взаимодействия среды 
и системы. Когда находясь на своих принципах, есть возможность понимать и уважать другие. 

Сам термин «Толерантность» был веден в 1953 г. английским иммунологом П. Медаваром для 
обозначения «терпимости» иммунной системы организма к пересаженным инородным тканям [7; 
124]. 

Таким образом, именно в идее толерантности можно и нужно сегодня усматривать точку 
соприкосновения глобализации и уникальности религии. Даже этимологически понятие 
толерантности понимается, как  необходимость выжить, обеспечив совместное существование.  
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СЕКЦИЯ 2. КУЛЬТУРА МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ. КАЗАХСТАНСКАЯ МОДЕЛЬ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО И 
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ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ КОНСТРУКТИВНОГО ТИПА 
МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Абдуллина Л.Б., СФ БашГУ, г. Стерлитамак 

 
История исследований проблематики межнациональных отношений, межэтнической 

конфликтности в нашей стране насчитывает около двадцати лет. Вместе с тем, до сих пор 
этническая толерантность личности как проблема и предмет психологического исследования 
определена нечетко. Под межэтническими отношениями традиционно понимаются субъективно 
переживаемые отношения между людьми разных национальностей, между этническими 
общностями, которые проявляются в установках и ориентациях на межэтнические контакты в 
разных сферах взаимодействия, в национальных стереотипах, в настроениях и поведении, 
поступках людей и конкретных этнических общностей. Именно в эту область в первую очередь 
проецируются экономические, социальные и политические проблемы [1]. 

Они приобретают этническую форму и доставляют обществу немало хлопот, приводя к 
возникновению межэтнической напряженности, локальных межэтнических конфликтов, росту 
этнических миграций. Межэтническая напряженность, т. е. состояние неприязни, недоверия, 
взаимных претензий и неудовлетворенности, возникает или может появляться периодически 
между любыми нациями, постоянно или временно контактирующими между собой. 
Межэтническая напряженность зависит от ряда факторов: 

1)истории развития межнациональных отношений, исторической памяти о характере 
взаимоотношений народов на разных ее этапах (часто эти отношения принимают вид постоянной 
межэтнической напряженности); 

2)уровня экономического развития сторон, занимаемого представителями разных народов 
положения в системе производства и собственности (производственной специализации, 
преобладания представителей определенной национальности в профессиональных и социальных 
группах, доминирования различных форм собственности, уровня жизни и т.д.); 

3)структуры культурного развития нации  преобладания сельского или городского населения, 
уровня образования и профессиональной квалификации. 

В современной этнопсихологической литературе этническая толерантность понимается как 
личностное образование, входящее в структуру социальных установок. Она выражается в 
терпимости к иному образу жизни, инокультурным обычаям, традициям, нравам, чувствам, 
мнениям и идеям, выражаемым представителями других этносов и культур. Этническая 
толерантность личности проявляется в различных критических ситуациях межличностного и 
внутриличностного выбора тогда, когда выработанные в ином социальнокультурном образе 
жизни этнические стереотипы и нормы решения встающих перед личностью проблем не 
срабатывают, а новые нормы или стереотипы находятся в процессе своего формирования. 
Этническая толерантность личности обнаруживается и в определенном смысле формируется в 
проблемноконфликтных ситуациях взаимодействия с представителями других этнических групп 
[1]. 

Интолерантность или нетерпимость  является проявлением противоположным 
толерантности. Ее основой является повышенная чувствительность к лицам других 
национальностей. Нетерпимость основывается на убеждении, что твое окружение, твоя система 
взглядов, твой образ жизни стоят выше всех остальных. Часто это не просто отсутствие чувства 
солидарности, это неприятие другого за то, что он выглядит, думает, поступает иначе, или просто 
за то, что он существует. Такую нетерпимость нельзя путать с юношеской нетерпимостью  
смесью нетерпимости и превосходства. Речь идет, скорее, об индивидуальном и коллективном 
«комплексе превосходства», который, начинаясь с неприятия, отторжения и принижения иных 
форм образа жизни, может привести к различным проявлениям реализации этого комплекса, в том 
числе и к геноциду. Нетерпимость определяет предпочтение подавления, а не убеждения. Это путь 
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к господству и уничтожению, отказу в праве на существование тому, кто придерживается иных 
взглядов. Нетерпимости ненавистны любые инновации, так как они отвергают или изменяют 
старые модели. 

Оценка степени этнической интолерантности возможна на основе уровня «негативизма», 
межэтнических установочных образований (стереотипов, предубеждений, предрассудков), уровня 
порога эмоционального реагирования на инонациональное окружение, различных форм 
агрессивности и враждебных реакций по отношению к иноэтническим группам [2]. 

Этническая нетерпимость  реально значимая форма проявлений кризисных трансформаций 
этнической идентичности по типу гиперидентичности (этноэгоизм, этноизоляционизм, 
национальный фанатизм), когда сверхпозитивное отношение к собственной группе порождает 
комплекс превосходства над «чужими», «другими». Этническая идентичность  составная часть 
социальной идентичности личности, психологическая категория, которая относится к осознанию 
своей принадлежности к определенной этнической общности.  

Национальнокультурные движения, способствующие возрождению языка и культуры малых 
народов России  это, безусловно, прогрессивное явление нашего времени, и согласно данным 
исследования, представители всех опрошенных этнических групп относятся к этому 
положительно. Необходимо, чтобы этот интерес к культуре своего народа способствовал 
формированию позитивной этнической идентичности, а не муссировал тему взаимных прошлых 
обид, опыта национального унижения, дискриминации и т.д., поскольку это  негативные 
компоненты этнической идентичности, лежащие в основе этнической интолерантности.  На 
этническую толерантность, определяемую как принятие этнокультурных различий и исключение 
развития этнофобий и межэтнических конфронтаций, оказывают действие такие социально
психологическое факторы, как:  

1) степень этнокультурной компетентности; 
2) психологическая готовность к межкультурному диалогу;  
3) опыт и навыки межкультурного взаимопонимания и взаимодействия.  

  Все эти параметры поддаются формированию и развитию и нуждаются в 
профессиональной разработке средствами просвещения и социальнопсихологического тренинга 
межкультурного взаимодействия. Нарушение позитивного образа собственной группы ведет к 
снижению этнической толерантности (Ю.А. Гаюрова, Т.Г. Стефаненко, А.НТатарко, Ф.М. 
Малхозова). 

На проявление этнической интолерантности в поликультурных регионах России оказывают 
влияние и такие факторы, как уровень воспринимаемой дискриминации и религиозности. Чем 
выше первый показатель, тем более выражена этническая интолерантность, поскольку он может 
быть как отражением объективного ущемления прав некоторых этнических групп, так и 
субъективным ощущением более низкого статуса своей этнической группы по сравнению с 
другими, но в любом случае для человека  это реальность, которую он переживает как 
объективную. 

Высокий уровень религиозности также может способствовать проявлению общей этнической 
интолерантности, выполнять функцию межгрупповой дифференциации, поиска более четкой 
культурной определенности. Но это не следует понимать так, что религия и конфессиональная 
идентичность угрожают этнической толерантности, поскольку в нормативной системе каждой 
религии наряду с догматами, отстаивающими право на «истинность» и четкое отделение от других 
конфессий, есть положения, призывающие к миру и терпимости, а настоящая вера несовместима с 
человеконенавистничеством.  

Наличие групп с отличающимися культурой и религией является, с одной стороны, 
провоцирующим, а с другой,  стабилизирующим фактором, а отношение к инокультурным 
группам служит показателем подлинной этнической и религиозной толерантности в 
поликультурном регионе, требующей личностных усилий и преодоления значимости разделения 
по этническому и конфессиональному признакам. 

Для представителей групп меньшинств этническая и религиозная принадлежность более 
значимы и чаще выступают в качестве дифференцирующих факторов, чем для представителей 
доминирующей в численном или культурном отношении группы. Важным показателем 
конструктивной основы взаимоотношений этнических групп выступает их ценностно
ориентационное единство. Дисбаланс, рассогласование ценностных ориентаций, непонимание на 
уровне ценностей  явный потенциал для социальнопсихологического дистанцирования и 
межгрупповой конфликтности. Известно что, будучи внутренними регуляторами поведения, 
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ценности как интериоризированные нормы играют существенную роль во взаимодействии 
этносов.  

С позиций ценностносмыслового подхода проблема толерантности представляется как 
проблема личностных установок, стереотипов, ценностей и смыслов, поскольку именно они, с 
одной стороны, детерминируют внутренний мир личности, ее ощущения и переживания, а с 
другой,  являются мотивационнорегулирующими коррелятами, определяющими реальное 
поведение личности (Б.Г. Ананьев, У. Билски, Б.Д. Парыгин, Л.Г. Почебут, Ш. Шварц, В.А. 
Хащенко и др.). И от того, каковы они, зависит не только устойчивость личности к конфликтам, но 
и само умение признать и принять людей разных взглядов, этносов, культур, способность человека 
жить в «мире непохожих людей и идей» (по А.Г. Асмолову), умение сохранить собственную 
ценность и понять непреходящую ценность другого человека [2]. 

В современной этнопсихологии формирование этнической толерантности  интолерантности 
связывается с изучением процесса аккультурации. Аккультурация означает 
взаимоприспособление, адаптацию, а этническая толерантность, а также сопутствующая ей 
позитивная этническая идентичность, являются «социальнопсихологическими показателями 
успешной аккультурации на психологическом уровне». Толерантность как система установок, 
личностных и групповых ценностей, определяющих позитивное отношение к многообразию мира 
и к различиям, берет свое начало в исследованиях авторитарной личности классиков психологии  
Э. Фромма, Т. Адорно и его коллег, а также Г. Олпорта.  

Специфика межэтнического взаимодействия в поликультурном регионе требует более 
высокого уровня анализа. Рассматривая поликультурный регион как социальную систему, в 
которой каждая группа  ее элемент, можно понять суть процессов интеграции и дифференциации 
этнических групп как этапов развития системы. С этой точки зрения поликультурные регионы с 
длительным периодом совместного сосуществования этнических групп представляют собой 
довольно сбалансированные системы, в которых интегративные процессы превалируют над 
процессами дифференциации и в которых большей частью существуют так называемые 
надэтнические общности регионального типа, несущие в себе некий «сплав» культурных 
характеристик населяющих их этнических групп: знание языков, элементов традиционных 
культур, обычаев и норм поведения. Для таких регионов характерен высокий уровень базовой 
этнической толерантности и отсутствие серьезных межэтнических конфликтов. 

Таким образом, стратегии межкультурного взаимодействия нацелены на сохранение или 
обретение позитивной и четкой этнической идентичности как основы этнической толерантности 
(на индивидуальном и групповом уровнях), а также  на сбалансирование системы межгруппового 
взаимодействия (на уровне поликультурного региона). Это способствует сохранению этнического 
многообразия. Очевидным становится то, что этническая толерантность может играть разную 
роль. Для одних она  одобрение различий (это непременная добродетель), и с этой точки зрения 
толерантное общество  цель, достойная того, чтобы к ней стремиться. Для других это или 
вынужденная, или временная мера. Именно поэтому особо актуальным становится развитие 
толерантного самосознания, которое является предпосылкой межкультурной толерантности.  

Одним из важнейших механизмов поддержки толерантного отношения этнических субъектов 
в таком крупном государстве как Россия, становится распространение полных и достоверных 
знаний о культуре, обычаях и традициях населяющих ее народов, которые помогают преодолевать 
ксенофобию и негативные этнические стереотипы, обогащают духовный мир россиян, формируют 
установки на межнациональное согласие и сотрудничество, личностные контакты и культурное 
взаимодействие.  

В настоящее время практическая психология накопила значительный арсенал методик, 
приемов и упражнений, направленных на формирование этнической толерантности. Среди 
эффективных методов, направленных на повышение уровня этнической толерантности выделяют 
культурные ассимиляторы. Первым и более распространенным названием данной техники было 
название «культурный ассимилятор»  одна из кросскультурных техник, получившая наиболее 
широкое распространение во многих странах мира. Она воплощает атрибутивный подход. Цель 
при использовании данного метода научить человека видеть ситуацию с точки зрения членов 
чужой группы, понимать их видение мира.  

Согласно данным многочисленных исследований, эмигранты, прибывшие на постоянное 
жительство, более склонны к ассимиляции, чем временно пребывающие в данной стране, люди, 
эмигрирующие в целях получения образования и экономических, ассимилируются довольно 
легко, в то время как беженцы ассимилируются гораздо дольше и с большими трудностями.  
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Успешная адаптация представляет собой не ассимиляцию с чужой культурой, а процесс 
достижения социальной и психологической интеграции с еще одной культурой без потери 
богатств собственной. Неудачи и проблемы при адаптации в новой культуре необходимо 
рассматривать как отсутствие определенных знаний и навыков, поэтому должно быть 
организовано не приспособление человека к новой культуре, а приобретение им знаний об 
обычаях, нормах, ценностях, стереотипах поведения другого народа без разрыва с собственной 
культурой. 
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В 1991 году Казахстан обрел независимость и стал суверенным государством. Перед ним 

встали сложные задачи реформировния политической и социальноэкономической сфер жизни 
общества. С первых дней обретения независимости консолидация казахстанского общества, 
обеспечение равноправного сосуществования всех этнических групп стали основополагающими 
направлениями национальной политики государства. В сложных условиях транзитного периода 
благодаря целенаправленной и последовательной политике государства в Казахстане не было 
столкновений на межэтнической почве, дестабилизации и раскола общества. 

Фундаментом согласия и стабильности в обществе стал изначальный выбор в пользу 
формирования гражданской, а не этнической общности. Время доказало, что это самый разумный 
путь совмещения интересов всех граждан страны независимо от их этнической принадлежности. 
Сегодня в Казахстане сформирована собственная модель межэтнического согласия, получившая 
высокую оценку в мировом сообществе. Созданы эффективные нормативноправовые и 
концептуальные основы обеспечения межэтнического согласия. Конституция Республики 
Казахстан гарантирует защиту интересов всех граждан независимо от этнической, расовой, 
религиозной или иной принадлежности. Нормы Основного закона заложили основу для доверия и 
взаимоуважения между всеми этническими группами [1,c.2]. 

Современная этническая ситуация в стране характери  зуется динамичными процессами 
роста этнического самосознания, возрождения этнической самобытности, культуры, традиций. Во 
внутренней политике республики особое место занимают вопросы укрепления толерантности 
между этносами и конфессиями. Межэтническое и межконфессиональное согласие органично 
пронизывают ткань казахстанского общества.   Важный этап формирования национальной 
законодательной базы Республики Казахстан в межэтнической и межконфессиональной сферах  
охватывает период с 1995 по 1996 годы. Именно в этот период были осуществлены ключевые 
шаги, во многом предопределившие дальнейший вектор развития независимого Казахстана. 
Главным таким шагом является создание в 1995 году консультативно совещательного органа при 
Президенте страны  Ассамблеи народа Казахстана (АНК), призванного заниматься вопросами 
обеспечения межнационального согласия в республике. 

Создание Ассамблеи народа Казахстана способствовало формированию действенных 
механизмов и законодательных актов для регулирования межнациональных отношений в 
Республике Казахстан. О значимости роли, которая отводилась АНК в политической и 
общественной системе Казахстана, говорит уже тот факт, что во главе этой структуры встал 
Президент РК  Н.А. Назарбаев. С первых дней создания Ассамблея народа Казахстана получила 
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широкие полномочия для решения целого комплекса задач: содействие в разработке и реализации 
государственной национальной политики; содействие формированию казахстанского 
патриотизма; развитие государственного языка и других языков народа Казахстана; 
совершенствование региональной политики в межэтнической сфере; участие в разработке и 
реализации планов и мероприятий в области демографии и миграции; пропаганда казахстанской 
модели межэтнического и межконфессионального согласия в стране и за рубежом; осуществление 
просветительской и издательской деятельности, направленной на достижение межэтнического 
согласия; осуществление мониторинга состояния межэтнических отношений, в том числе в 
области применения государственного языка и других языков народа Казахстана; участие в 
общественнополитической экспертизе законопроектов по вопросам государственной 
национальной политики; поддержка казахской диаспоры в зарубежных странах в вопросах 
сохранения и развития родного языка, культуры и национальных традиций, укрепления ее связей с 
исторической Родиной. 

В 2008 году в результате Конституционной реформы АНК получила право избирать депутатов 
Мажилиса Парламента РК. Тогда же был издан Закон «Об Ассамблее народа Казахстана», 
который формировал нормативноправововые инструменты обеспечение деятельности этого 
органа и обозначил политическое признание и роль АНК в деле укрепления мира и согласия в 
республике. Сегодня АНК является полноправным субъектом политической системы страны. 
Таким образом, на протяжении всех лет независимости нормативноправовое обеспечение 
межэтнических и межконфессиональных отношений являлось важнейшим направления 
национальной политики Республики Казахстан. Согласно национальой переписи населения 
Республики Казахстан 2009 года  составила 16004,8 тыс. человек. За межпереписной период 
численность населения республики увеличилась на 1022,9 тыс. человек, прирост численности 
населения по сравнению с предыдущей переписью 1999 года  составил 6,8%.Изменение 
численности отдельных этносов за межпереписной период характеризуется следущими данными: 
Численность казахов увеличилась по сравнению с предыдущей переписью на 26,1% и составила 
10098,6 тыс. человек. Увеличилась численность узбеков на 23,3%, составив 457,2 тыс. человек, 
уйгур  на 6%, составив 223,1 тыс. человек. Снизилась численность русских на 15,3%, составив 
3797,0 тыс. человек; немцев  на 49,6%, составив 178,2 тыс. человек; украинцев на 39,1%, 
составив 333,2 тыс. человек; татар  на 18,4%, составив 203,3 тыс. человек; других этносов  на 
5,8%, составив 714,2 тыс. человек .Численность населения республики на 1 января 2010 года 
составила 16196,8 тыс. человек. Доля казахов на начало 2010 года составила 63,6%, русских 
23,3%, узбеков  2,9%, украинцев  2,0%, уйгур  1,4%, татар  1,2%, немцев  1,1%, других этносов 
 4,5%  [2,с.9]. 

Этнический состав населения претерпел заметные изменения. В результате  как позитивных 
(приток оралманов, репатриация), так и негативных (большой отток за пределы страны) 
миграционных процессов, а также изменений в естественном движении населения произошло 
увеличение удельного веса одних и снижение других этнических групп. Итоги переписи 
населения 2009 г. в Республике Казахстан подтвердили факт достижения казахским народом 
совершенно нового этнодемографического статуса, который он потерял к концу 20х годов XX в. 
Если в 1989 г. казахи имели только относительное большинство по отношению к другим 
национальностям, то к 2009 г. им принадлежит абсолютное большинство. Однако уникальность 
ситуации в том, что увеличение доли казахов в последние 20 лет произошло в основном не за счет 
естественного прироста, а в связи с выездом за пределы республики по различным причинам 
представителей других этносов. Благодаря правильной и обдуманной политике государства по 
национальному вопросу, неуклонно растет число реэмигрантов. В настоящее время в республику 
вернулось русских 17.154, немцев  1.410, украинцев  2.349 человек [3,c.109]. 

Сегодня можно констатировать, что укрепление правовой базы и реализация государственной 
программы развитии языков совершила прорыв в сознании людей. Граждане пришли к 
необходимости овладения государственным языком как средством, цементирующим 
казахстанский патриотизм. В настоящее время более 65 процентов казахстанцев владеют 
государственным языком.  Сегодня, по данным Ассамблеи народов Казахстана, республике 
государственным языком владеют 29 процентов болгарской диаспоры, 28 процентов корейцев, 17 
процентов евреев, 10 процентов поляков [4,c.9]. 

Важное средство решения языкового вопроса  принцип свободного развития языков народов. 
В республике, в местах компактного проживания ряда этносов, организовано изучение 
школьниками 14 родных языков. В вузах готовятся специалисты по немецкому, уйгурскому, 
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польскому, турецкому, корейскому, азербайджанскому и другим языкам. Сейчас, в стране 
функционируют 3474 общеобразовательные школ с казахским языком обучения,  2514  с русским, 
2017 со смешанным, 78  с узбекским, 13  с уйгурским, 3е таджикским, 1  с украинским 
языками обучения. Помимо этого действует целый ряд воскресных школ, где дети изучают свой 
родной язык по желанию родителей. В прошлом учебном году функционировало около 200 вос
кресных школ на 25 языках народов Казахстана.  В Павлодарской школе обучение ведется на 12 
языках: украинском, корейском, армянском, немецком, татарском, башкирском, чувашском, 
иврите, чеченском, ингушском, польском и азербайджанском языках, в школе национального 
возрождения СевероКазахстанской области  на 10 языках: армянском, польском, немецком, 
иврите, татарском, башкирском, чеченском, ингушском, украинском и азербайджанском языках. В 
этих школах дети, кроме родных языков, изучают литературу, краеведение, историю своего 
народа и мировую религию. В достаточном количестве издаются серии учебников для 
национальных школ и различного рода литература на уйгурском, узбекском, русском и других 
языках республики [5]. 

Ежегодно по государственному заказу выпускаются только на языках этнических меньшинств 
Казахстана до 30 книг общим тиражом более 80 тысяч экземпляров. Активно работают с 
различными диаспорами средства массовой информации республики. Сегодня в стране издаются 
газеты и журналы на 11 национальных языках, наиболее крупными из которых являются: 
корейская «Коре ильбо», немецкая «Дойче Альгемайне Цайтунг», украинская « Украиньски 
новини» и уйгурская «Уйгур авази».   44 телестудии вещают на 12 языках и 18 радиостудий 
 на 7 языках [6, c.111].  

С 2003 года под эгидой Ассамблеи народа Казахстана выходит журнал «Достык - Дружба», а с 
2009 года выходит еще один аналитический журнал «Менын елім  Моя страна». Работают 
национальные театры ряда диаспор (русский, немецкий, уйгурский, корейский и узбекский и т.д). 
Ежегодно издается несколько десятков новых книг на языках этнических групп. Стало 
традиционным массовое участие на праздниках Наурыз, Масленица и Рождество. Ассамблея 
народа Казахстана была инициатором проведения двух референдумов по продлению полномочий 
Главы государства и принятий новой Конституции. Она активно участвовала в подготовке ряда 
законопроектов: «Об общественных объединениях», «О культуре», «О языках в Республике 
Казахстан» и других. Ассамблея народа Казахстана занимает центральное место в системе 
государственной национальной политики. Интегрируя свыше 820 этнокультурных объединений, 
она стала ключевым звеном общественного согласия, сочетающим возможности гражданского 
общества и государства. Не имеющий аналогов в мире этот уникальный институт гражданского 
общества, стал по настоящему органом народной дипломатии. За годы  своей работы Ассамблея 
превратилась в координатора работы центральных и местных исполнительных органов власти по 
вопросам межэтнического развития. Это работа охватывает информационные, образовательные, 
воспитательные, правовые, а также международные аспекты обеспечения межэтнического 
согласия.  

 Сегодня Ассамблея народа Казахстана основной стержень уникальной модели 
межэтнического и межконфессионального согласия, где каждый гражданин, независимо от 
этнической или религиозной принадлежности, обладает, и пользуется всей полнотой гражданских 
прав и свобод, гарантируемых Конституцией, имея все возможности сохранять и развивать свою 
этническую самобытность. Каждый этнос в Казахстане  важная и гармоничная часть общества. 
Учитывая особую значимость освещения межэтнических вопросов, при Ассамблее народа 
Казахстана создан Клуб журналистов  экспертов. В целях анализа и прогноза межэтнических 
отношений функционирует Научноэкспертный совет и Центр по изучению сферы межэтнических 
межконфессиональных отношений Академии государственного управления при Президенте РК.  
Необходимо отметить, что в последние годы во всех ведущих вузах республики открыты кафедры 
Ассамблеи народа Казахстана. Одной из главных особенностей АНК является представительство 
интересов этнических групп в высшем законодательном органе  Парламенте  страны как 
гарантированное представительство, 9 депутатов Мажилиса Парламента от Ассамблеи народа 
Казахстана, представляют интересы всех этносов  страны. Депутаты от Ассамблеи принимают 
активное участие в законотворческом процессе и пользуются правом законодательной 
инициативы. Все принимаемые законы, касательно межэтнических отношений, проходят 
соответствующую экспертизу депутатами. В республике разработана концепция этнокультурного 
образования, основная идея которой  создание модели образования, ориентированной на 
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сохранение самобытности этнических групп и одновременно освоение других культур, 
реализацию взаимосвязанных целей: этническую идентификацию и государственную интеграцию.  

Сегодня в Казахстане существуют все предпосылки для превращения этнокультурного 
многообразия страны в позитивный фактор общественного развития. Все нации и народности  
казахи, русские, украинцы и немцы, узбеки и уйгуры, представители других этносов  осознают 
себя создателями новой гражданской общности казахстанского народа. Представители 
интеллектуальной элиты Казахстана подчеркивают важность задачи консолидации казахстанского 
общества в единую нацию, под которой понимается не этническая, а гражданская нация.  В 
заключении можно отметить, что в Казахстане сегодня более 130 этносов и 18 конфессий живут в 
мире и согласии, не зная раздоров и столкновений. И здесь нужно отметить бесспорную заслугу 
казахского народа, имеющего высокотолерантное сознание. Мультикультурность становится 
образом и нормой жизни. Опыт пройденного четверть века независимого развития Казахстана 
говорит о том, насколько важным является сохранение стабильности межэтнических отношений в 
мультикультурном обществе. Хотя за эти годы на правовом уровне были разрешены многие 
проблемы в этой области, сам факт полиэтнического состава населения страны делает важным 
постоянный учет этнического фактора.  Сегодня опыт ее работы становится привлекательным и 
полезным для многих стран мира.  Доверие, традиции, транспарентность, толерантность,  это 
именно те принципы, которые легли в основу нашего многонационального процветающего 
государства. В основу политики государства в межэтнической сфере положен принцип «Единство 
в многообразии». За рубежом проведены крупные международные конференции по роли 
Ассамблеи в жизни многонационального населения республики. Казахстанский опыт получил 
высокую оценку международных экспертов. В свое время Генеральный секретарь ООН Коффи 
Аннан назвал Казахстан «примером межнационального согласия, стабильного и устойчивого 
развития для других государств мира». Высокую оценку состоянию межнациональных отношений 
в Казахстане дал в своем визите в 2001 году Папа Римский Иоанн Павел II. 
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ҚАЗІРГІ  ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ «ҮШ ТҰҒЫРЛЫ ТІЛ» БАҒДАРЛАМАСЫ –ТІЛДІК 
ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗІ 

 
Батырбекова З.А., Жұмасұлтанова Ғ.Ә.  

Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, Қарағанды, Қазақстан 
 
Әлемнің түрлі халықтары, дін және мәдениет өкілдері әлемдегі бейбітшілік пен үйлесімді 

қарымқатынасты қамтамасыз етуге байланысты жалпы мақсатқа ұмтылады. Төзімділік, яғни 
толеранттылық мәселесі ғалымдардың еңбектерінде халықтар мен өркениеттер арасындағы жақсы 
қарымқатынас жолымен адамзат дамуының альтернативті жолы ретінде көрсетіледі. Қазіргі 
әлемде толеранттылық мәселесі өте маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Қазақстан 
Республикасының дамуы үшін маңызды шарттардың бірі қоғамдағы толеранттылық мәдениетімен 
қамтамасыз етілетін саяси тұрақтылық болып табылады.  

Бүгінгі таңда ғылым саласында толеранттылық ұғымы бір әлеуметтік субъектінің басқа 
әлеуметтік субъектілердің саяси, әлеуметтік, этникалық, діни және басқа да ерекшеліктеріне 
төзімділікпен қарау қағидаты ретінде қарастырылады. ЮНЕСКОның күшжігері арқасында 
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«толеранттылық» термині әлемдік мәселелердің маңызды шешіміне айналды. Ол Жер шарындағы 
барлық тілдерге ортақ, түсінікті ерекше бір мағынаға ие. Бүгінгі таңда «толеранттылық» 
терминіне көптеген анықтамалар беріледі.  Толеранттылық латын тілінен аударғанда tolerantia – 
шыдамдылық, өзге көзқарастарға, мінезқұлықтарға, әдеттерге төзімділік таныту, қолайсыз 
әсерлердің ықпалын бастан өткізе алушылық деген мағынаны білдіреді [1].Яғни, бұл дегеніміз – 
философиялық, діни, әлеуметтікмәдени, ұлттық және этикалық плюрализмді тану. Сонымен 
қатар, бұдан толеранттылықтың негізінде мәдениетке, тілге, түрлі ұлт өкілдерінің салтдәстүрлері 
мен мінезқұлықтарына деген толеранттылық жатқанын аңғаруға болады.  Осы тұрғыдан алғанда 
Қазақстандағы толеранттылық мәселесі қоғамның әрбір саласына қатысты деп айтсақ 
қателеспейміз. 

Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін Қазақстан ұлттық және діни сананы өсіру мақсатымен 
қоғамдық өмірдің  барлық салаларындағы терең өзгерістермен сипатталатын жаңа тарихи кезеңге 
аяқ басты. Қазақстанның түрлі ұлттар мен дін өкілдерінің бейбіт өмірін қамтамасыз етуге, 
қоғамдағы тұрақтылықты қамтамасыз ету шаралары мемлекеттің  саясатының маңызды бөлігінің 
бірі – толеранттылық мәдениетінен көрініс табады.  

Аталған тақырыптың өзекті мәселелердің бірі екендігі анық. Қазақстан посткеңестік кеңістікте 
орналасқан, ұлттық бейбітшілік орнаған бірнеше мемлекеттің бірі болып табылады. Бүгінде 
елімізде  130дан астам ұлт пен ұлыстың өкілдері бір тудың астында  өмір сүріп жатыр.Сол себепті 
де тілдік толеранттылық мәселесі көпұлтты Қазақстанға да тікелей қатысты. Қазіргі уақытта 
мемлекетіміздегі тілдік толеранттылықтың дамуының көрсеткіштерінің бірі болып «Үш тұғырлы 
тіл» бағдарламасы табылады. 

Елбасымыз  «Үш тұғырлы тіл» туралы идеяны алғаш рет 2006 жылдың қазанында өткен 
Қазақстан халқы Ассамблеясының XII құрылтайында жария етіп, 2007 жылғы жолдауында 
“Тілдердің үштұғырлылығы” атты мәдени жобаны кезеңкезеңмен іске асыруды ұсынды [2].Бұл 
жоба бойынша Қазақстан халқы үш тілде сөйлейтін жоғары білімді ел ретінде бүкіл әлемге 
танылуы тиіс. Бұлар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі және 
ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру тілі.  

Біздің халқымыз үшін қазақ тілінің маңыздылығын және оның еліміздегі орын алуы туралы 
қазақ халқының зиялы азаматтарының ерте заманнан бастап айтқандары белгілі. Қазіргі уақытта 
да бұл мәселеге мемлекет тарапынан аса назар аударылатындығы баршамызға мәлім. Мысалға 
айтатын болсақ, Елбасымыз өз еңбектерінде бұл мәселені назардан тыс қалдырмайды. Соның 
ішінде Президентіміздің біз үшін аса маңызды 2012 жылғы Жолдауындағы тіл мәселесіне 
байланысты ойларын айтуға болады. Оның айтуы бойынша: «Қазақ тілі – біздің рухани негізіміз. 
Біздің міндетіміз – оны барлық салада белсенді пайдалана отырып дамыту... Қазақ тілін кеңінен 
қолдану жөніндегі кешенді шараларды жүзеге асыруды жалғастыру керек. Келер  ұрпақтың 
болашағы үшін  осындай шешім қабылдауға тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, 
балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруіне, ең бастысы – қазақ тілін 
жаңғыртуға жағдай туғызады» [3]. Осыдан Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 2025 жылға қарай 
қазақстандықтардың 95  пайызы қазақ тілін білуге тиіс деген талап қойып отыр.  

Бұл талаптарды орындауда елімізде шаралар жасалып жатыр. Соның нәтижесінде қазірдің 
өзінде еліміздегі оқушылардың 60 пайыздан астамы мемлекеттік тілде оқиды. Мемлекеттік тіл 
барлық мектептерде оқытылады. Осындай шараның қолданылу барысында, біздің ойымызша, 
елімізде онон екі жылдан соң жаппай қазақша білетін қазақстандықтардың жаңа ұрпағы 
қалыптасады деген сенімдеміз. 

Қазақ тілі – тек қазақ халқының тілі емес, мемлекеттік тіл – ортақ тіліміз.  Қазақстанда 
тұратын, оны Отаным деп қабылдайтын, өзін Қазақстанның  патриоты деп  есептейтін 
азаматтардың тілі. 

Енді келесі кезекте біздің республикамызда мемлекеттік тілмен бірдей дәрежеде 
қолданылатын орыс тіліне тоқталамыз. Ұзақ уақыт бойы Қазақстан Ресей империясының, 
кейіннен КСРОның құрамында болды. Сол уақытта орыс тілі ұлтаралық қатынас тілі болып 
бекітілді. Қазақстандағы орыс тілділіктің ерекшелігі осы тілде сөйлейтін адамдардың көпшілігі 
этникалық орыстар еместігінде болып табылады. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының 
1995 жылғы Конституциясының 2бабында мемлекеттік ұйымдар мен өзінөзі басқару 
органдарында қазақ тілімен бірдей дәрежеде орыс тілі қолданылатындығы жазылған [4]. Орыс тілі 
жаңа Қазақстан жерінде ХХ ғасырдың басында кеңес билігі орнауымен, түрлі этникалық 
топтардың көшірілуімен, орыстандыру саясатының орнатылуының нәтижесінде кең таралды және 
ұлтаралық қатынас тіліне айналды. Орыс тілін білу біздің ұлтымыздың тарихи артықшылығы 
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екені баршаға белгілі. Бұл жайлы қазақтың  біртуар ақыны ұлы Абай да айтып өткен болатын. 
Ақын «Орысша оқу керек, хикметте, мал да, өнер де, ғылым да – бәрі орыста зор», «сен оның тілін  
білсең, көкіреккөзің ашылады» дейді [5]. 

Бүгін елімізде 130дан астам  ұлт пен ұлыстың өкілдері бір тудың астында татутәтті ғұмыр 
кешіп жатыр. Қазақстанның көпұлтты халқының татулығы, ынтымақтастығы, бейбітшілігі – біздің 
еліміздің ең басты байлығы. Осыған  байланысты Елбасымыз тіл саясаты бірдебір тілге қысым 
көрсетілмей  жүргізілу қажеттігін айтып өтті. «Қазақстанда мемлекеттік тілдің рөлі, орыс тілінің 
ресми мәртебесі және барлық этностар мен олардың мәдениеттерінің тең жағдайда дамуы туралы 
мәселе шешілген. Болашақта бүкіл азаматтардың мемлекеттік тілді білуі бізді бұрынғыдан бетер 
теңдестіріп, бірлікті нығайта түседі. Ширек ғасырдан бері біз тіл саясатында айқын бағытпен 
келеміз – мемлекеттік тілді біртіндеп дамытудамыз және бүкіл этностар тілдерінің дамуы үшін 
жағдайлар жасаудамыз», дейді  ол [2].  

Орыс тілі – ұлтаралық қарымқатынас пен интеграциялық қызметтердің діңгегі. Ақпараттық 
кеңістігімізде орыс тілі әлі де маңызды рөл атқаратынына ешкім де дау айта алмас. Сондайақ, 
әлемдік алты ресми тілдің қатарына кіретін  орыс тілін меңгеруге бәсекеге қабілетті ұлттың кез
келген өкілі ұмтылуы тиіс деген отандық ғалым Н.Кекілбекованың пікірімен келісуге болады [6]. 

«Үштұғырлы тіл» идеясының үшінші құрамдас бөлігі – ағылшын тілін үйрену. Бүгінгі таңда 
ағылшын тілін меңгеру – ғаламдық ақпараттар мен инновациялық технологиялардың ағынына 
кіру деген сөз. Әлемдік білім алу кеңістігінде интеграциялық  үрдістердің тереңдеп кең қанат 
жайған жағдайында ағылшын тілін оқыту өзекті болып отыр. Әлемнің ең дамыған 30 елінің 
қатарында болу егемендік алған еліміздің жаңа даму кезеңіңде, оның дүниежүзілік  аренаға 
шығып, басқа елдермен саясиэкономикалық, мәдени қатынастарды калыптастыруы, Қазақстан 
Республикасының Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болуы, әр түрлі дипломатиялық қызмет 
атқаруы ағылшын тілінің рөлін көтеруді қажет етеді. Қоғамдағы геосаясаттық, коммуникациялық, 
технологиялық өзгерістер және интернет жүйесі арқылы тілдесу әр түрлі мамандықтағы, әр түрлі 
жастағы адамдардың санын мейлінше көбейте түсуде. Осыған байланысты шетел тілдерін 
пайдалану қажеттілігі де артып келеді. Тіл – тек қатынас құралы емес, тілін үйреніп жүрген елдің 
рухани байлығын меңгеруде де үлкен рөл атқарады. Осы мәселені қолданысқа алуда елімізде 
ағылшын тілін игеруде серпіліс жасау мақсатымен 2013  жылдың 1қыркүйегінен бастап ағылшын 
тілін 1сыныптан оқыту енгізілді. 

Бүгінгі күні тәуелсiздiкке қол жеткізген жылдардан берi әлемдегi көптеген елдермен саяси
әлеуметтiк, экономикалық және мәдени байланыс жасауға кеңiнен бет бұрдық. Бұл қарым
қатынастың нәтижелi болуы, ел мен елдiң, халық пен халықтың өзара ынтымақтасқан бiрлiгiн 
өркендеуге тiл бiлудiң мәнi күн сайын арта түсуде. Елімізде бұл жайлы біраз қоғамдық пікірлер 
айтылуда. Мысалы, ағылшын тілінің мәртебесі жөнінде мынадай пікір бар: «Көптілді оқыту – жас 
ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз 
қабілетін танытуына мүмкіншілік беретін  бүгінгі күнгі ең басты қажеттілік» [7]. 

Расында да, ағылшын тілін білу жастарға әлемнің ең үздік ЖООда білім алуға, алдыңғы 
қатарлы мемлекеттерде тәжірибе жинауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл әлемнің әр 
түкпірінде кәсіпкерлікпен айналысудың, іскерлік қарымқатынас жасаудың маңызды талабы 
болып табылады. Бірнеше тілді меңгерген азаматтардың өз елінде де, шетелде де бәсекеге 
қабілетті тұлғаға айналары сөзсіз. Қазіргі уақытта қазақстандық қоғамда ағылшын тілін білу жас 
ұрпақтың жаңа ақпарат алуында үлкен мүмкіндіктер береді деген пікірмен де келісуге болады. 

Осылайша ағылшын тілін мәдениеттер диалогы контекстінде оқыту жалпы адамдық 
құндылықтарға ие, өз халқы мен басқа мемлекеттер халықтарының мәдени мұрасын бойына 
сіңірген, оларға түсінушілікпен қарайтын, сонымен қатар тілдердің көмегімен тұлғааралық және 
мәдениетаралық қатысымды жүзеге асыруға қабілетті және дайын мәдениет адамын тәрбиелеуге 
ықпалын тигізеді. Бұл тіл мен мәдениетке деген жағымды қөзқарасты қалыптастырады, 
адамдардың басқа мәдени, діни, этникалық салтдәстүрлерге деген толеранттылығын 
қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Жоғарыда айтылғандырдың барлығын  ескере отырып, тіл тағдыры – ел тағдыры деп айтсақ 
қателеспейміз.Өркениетке құлаш ұратын елдің өрісі қашанда білікті де, саналы ұрпақпен 
кеңеймек. Өркениеттік өрелік алға шығып, жаһанданудың лебі есіп тұрғанда көп тілді игергенге 
ешкімнің таласы бола қоймайтыны анық. Әлемдегі мүйізі қарағайдай елдердің санатына енуді 
көздеген халықтың басты мақсаты сауатты ұрпақ тәрбиелеу болып табылады. Ол дегеніміз – өз 
ана тілін терең меңгерген, сол тілде еркін сөйлей алатын, сонымен қатар бірнеше халықтың тілін 
білетін ұрпақты тәрбиелеу. Білім мен ғылымның, инновацияның, жалпы Қазақстанның дамыған 
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жағдайында Елбасы біздің алдымызға үш тілді меңгеру қажеттігін қойды. Қазақстан 
азаматтарының, яғни, біздің парызымыз – «өзге  тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте» дегендей, 
мемлекеттік тілді меңгеріп қана қоймай, шет тілдерді де білу деп ойлаймын. Себебі, жоғарыда 
атап өткеніміздей басқа тілді үйрену барысында сол тіл халқының мәдениеті, салтдәстүрлері де 
меңгеріледі және соған байланысты мәдениетке, тілге, дінге деген төзімділік қалыптасады. 

Сонымен, біз көрсеткендей тілдердің үштұғырлылығы –уақыт талабы. Үш тілді білу жас 
ұрпақтыңбілім кеңістігінде еркін самғауына жол ашады. «Үш тұғырлы тіл» идеясы – жарқын 
болашақтың кепілі. Тілдердің үштұғырлылығы мәдени жобасында көрсетілгендей «қазақ тілі – 
мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға 
ойдағыдай кіру тілі» [8]. Ал біз, жастар, осы істің тек жанашыры ғана емес, орындаушылары 
болуымыз  керек.   

Осылайша, біз тілдік толеранттылықтыңмәдени құралы мен салдары – басқа мәдениет 
өкілдерімен қарымқатынасқа түсуге және осы қатынаста көзделген мақсаттарға қол жеткізуге 
көмектесетін маңызды элемент болып табылады деген қорытындыға келеміз. Дәл осы тілдік 
толеранттылықта тәжірибе жүзінде  мәдени ерекшеліктерге және басқа мәдениет өкілдерінің әлем 
бейнесі мен түрлі коммуникативтік модельдерін білуге деген жақсы қарымқатынасын 
қалыптастырады.  

Осы мақсатқа қол жеткізуде «Үш тұғырлы тіл» бағдарламасын басты бағытқа ала отырып, 
келесі шараларды жүзеге асыру қажет: Ұлтына қарамастан адамдарда патриотизмдік сезімді 
қалыптастыру. Бұл жерде әрбір адам Қазақстанды өзім өмір сүріп жатқан Отаным деп түсінуі 
керек. Яғни, егер де әрбір тұлға өзінің тек қоғамның бір бөлігі ғана емес, өзін Қазақстан азаматы 
деп түсінетін болса, өз мемлекеті мен оның халқына, дінге, салтдәстүр, әдетғұрып, мәдениетіне 
деген төзімділік сезіміне ие болады.Сондықтан да аталған бағдарламаға сәйкес тілдерді барынша 
іс жүзінде тілдік толеранттылықты қалыптастыратындай етіп оқыту қажет.   

Қорыта айтқанда, Қазақстандағы толеранттылық мәдениеті қазақстандық қоғамды 
жаңғыртудағы тұрақтылық кепіліне айналды, ал оны одан әрі дамыту мемлекет пен қоғамның 
барлық азаматтық институттарының тұрақты және маңызды міндеттерінің бірі болып табылады.  
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Одним из наиболее актуальных вопросов современного Казахстана является вопрос 
этнокультурного взаимодействия и развития. Вопросы этнокультурного взаимодействия встают 
перед каждым гражданином страны в силу полиэтничного демографического состава Республики 
Казахстан. В Республике Казахстан имеется уникальный опыт деятельности институтов 
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функционирующих с целью гармонизации этнокультурных отношений. Особую роль в 
налаживании этнокультурных отношений играет Ассамблея народа Казахстана (АНК). 

АНК является ключевым инструментом реализации государственной этнической политики и 
координирует работу более 321 регионального этнокультурного объединения, Совета 
общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана, Совета матерей при Ассамблее народа 
Казахстана, Фонда АНК и Ассамблей областей, городов Алматы и Астаны. В составе Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан действует депутатская группа «Ассамблея народа Казахстана», 
созданная для совместного осуществления своих полномочий и действующая в соответствии с 
регламентом Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Благодаря деятельности АНК и 
региональных этнокультурных объединений в нашей стране на равных правах представлены 
интересы 41 этноса [1]. Данные факты указывают на уникальное своеобразие государственной 
этнокультурной политики в Республике Казахстан. 

Под термином «этнокультурное» мы понимаем культурное своеобразие, основанное на 
родовом (этническом) происхождении. При этом этнокультурные процессы будут рассмотрены, в 
основном, в контексте казахстанской национальной идентичности. Данный подход основан на 
трактовке понятия «нация» как политонима. Такой подход обусловлен тем фактом, что нация в 
современном мире – это сложный многокомпонентный институт, основанный на государственной 
(гражданской) принадлежности индивида [2].  

Государство в нашей стране берет на себя ответственность за проведение этнического и 
культурного общественного развития. Внутренняя этнокультурная политика, проводимая 
государством, должна носить превентивный характер. Каждый шаг, сделанный в данном 
направлении должен носить строго взвешенный и научнообоснованный характер. Исходя из этих 
соображений, автор предлагает рассмотреть историю формирования этнокультурной политики в 
Республики Казахстан. 

Целью данной работы является изучение деятельности государственных органов в контексте 
этнокультурной политики в  Казахстане в первой половине ХХ века.  

После Октябрьской революции 1917г. начинается процесс национального размежевания. На 
этот процесс большое влияние оказали как социальноэкономические, так историкополитические 
факторы. В идейном плане они были обеспечены работами К.Маркса, Р.Люксембург, К.Каутского, 
В.Ленина, И.Сталина. Особое внимание вышеуказанные авторы уделяли национальной борьбе 
освободительного характера, преимущественно в западных странах с развитым пролетарским 
движением. Вследствие этого рост национального движения на Востоке был неожиданностью для 
многих из представителей советской власти.  

В апреле 1917г. с целью разрешения сложных межнациональных отношений в первые годы 
становления и развития Советского многонационального государства был создан Наркомнац – 
народный комиссариат по делам национальностей республики. В отличии от других ведомств в 
его основу был положен не отраслевой или функциональный признак, а национальный: в составе 
наркомата были созданы отделы – якутский, чувашский, эстонский, армянский, белорусский, 
еврейский, марийский, литовский, вотский, горцев Кавказа, зырянский, киргизский (куда входили 
казахи, каракалпаки и киргизы – прим. автора), калмыцкий, латышский, поволжский по делам 
немцев, чехословацкий и др. [3, с. 101] Наркомнац входил в число первых народных 
комиссариатов, образованных в соответствии с «Декретом об учреждении Совета Народных 
Комиссаров», принятым II Всероссийским съездом Советов 26 октября (8 ноября) 1917 г. для 
осуществления национальной политики Советской Республики [4] Большую роль в этнической 
политике играла культура и образование. Наркомнац РСФСР имел свои периодические печатные 
издания – газету «Жизнь национальностей» (с 1922г.  журнал), журнал «Новый Восток» и другие 
печатные органы, которые курировал Т. Рыскулов [5, с. 189]. Так были заложены основы 
этнокультурной консолидации.  

Однако, в Центральной Азии развивалось две основные политические инициативы: 
пантюркизм и панисламизм. В условиях ослабления центральной власти в 1917г. идеи 
пантюркизма оформились в Туркестанскую и Алашскую автономии. Туркестанская автономия 
существовала весьма непродолжительное время и была преобразована в 1918г. в Туркестанскую 
советскую республику. Вследствие этого, на этой обширной территории возникает так называемое 
басмачество, которое просуществовало вплоть до 30х г. ХХ века. 

 Алашская автономия существовала чуть более продолжительное время до 1920г. За это время 
правительство Алаш поднимало ряд наиболее существенных вопросов, в числе которых: 
административная, образовательная, судебная реформа, а также территориальный и 
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продовольственный вопросы. На Тургайском областном киргизском (казахском – прим. автора) 
съезде поднимался вопрос о ликвидации прежних форм управления и деятельности бывших 
чиновников колониальной администрации. Упоминаются четырнадцать фамилий чиновников, 
совершивших должностные преступления: старший советник Тургайского областного управления 
Агапов, крестьянские начальники  Шубин, Витман, Куфтин, Прытков, кустанайский уездный 
начальник Кочегарин, помощники уездных начальников  Ткаченко и Лекторский, приставы – 
Прокопов, Данковец, тургайский уездный воинский начальник Загайнов, тургайский 
ветеринарный врач Штанге и подрайонный начальник Батманов. [6, с. 30]  

Правительством Алаш был разработан проект конституции. В 1920г. Реввоенсовет 1 армии 
Восточного фронта выдвинул ультиматум правительству Алаш. «Алаш Орда» признала советскую 
власть. Все члены и сотрудники правительства «Алаш Орда» на тот момент были амнистированы 
советской властью. Позже, в 2030 гг. все члены партии и правительства Алаш, несмотря на свои 
многочисленные и очевидные заслуги перед советской властью, были подвергнуты гонениям и 
репрессированы. Так был уничтожен костяк казахской интеллигенции, появившейся в имперскую 
эпоху.  

О необходимости регулирования процессами переселения, введения их в плановое русло, 
обеспечения поддержки со стороны государства говорилось во всех важнейших документах 
первых лет Советской власти, начиная с "Декрета о земле" и "Основного закона социализации 
земли". В сентябре 1920г. IX Всетуркестанский съезд Советов при поддержке центральных 
властей из Москвы принял постановление, предписывавшее выселение нелегальных колонистов, 
выравнивание размеров земельных участков коренных жителей и «европейцев» и запрет на 
миграцию в Туркестан. Этим постановлением упразднялась установившаяся во время 
Гражданской войны солидарность правительства Туркестана с местным русским населением. 
Теперь До 1925 г., когда территории ряда республик, в том числе Казахстана, официально были 
закрыты для переселения. Временное закрытие Советской властью границ республики для 
переселения объяснялось стремлением решить в первую очередь земельный вопрос для местного, 
коренного населения.  

Секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Андреев сформулировал это так: «Как только вы начинаете 
говорить об очередности, о привилегиях для казахского населения, вы неизбежно отходите от 
классовой позиции» [7, с. 235]. В августе 1922г. Москва покончила со всеми высылками и 
настояла на равных правах для всех оставшихся славянских поселенцев. А казахское 
правительство, со своей стороны, продолжало настаивать на политике деколонизации. 

В 2030е гг. главным направлением деятельности Советской власти в сфере национальной и 
этнокультурной политики была политика коренизации, или иначе говоря, национализации, 
государственного аппарата и производства. В этот период происходило активное вовлечение 
населения республики, в первую очередь коренного, во все сферы жизни советского общества, и, 
прежде всего, в управленческие структуры. Цель коренизации определялась следующим образом: 
«...помочь трудовым массам невеликорусских народов догнать ушедшую вперед центральную 
Россию, помочь им: а) развить и укрепить у себя государственность в формах, соответствующих 
национальнобытовым условиям этих народов; б) развить и укрепить у себя действующие на 
национальном языке суд, администрацию, органы хозяйства, органы власти, составленные из 
людей местных, знающих быт и психологию местного населения» [8, с. 24].  

Правительство советского союза поощряет право наций на самоопределение, дробя бывшую 
империю на ряд более мелких национальных советов и республик. Основную ответственность за 
проведение коренизации большевистское руководство возложило следующие учреждения и 
организации: Центральный исполнительный комитет (ЦИК) и одна из его палат — Совет 
национальностей; Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) и входящий в его состав отдел 
национальностей; и наконец, Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос РСФСР) и его 
подразделение  Комитет по просвещению национальных меньшинств (Комнац). Надзор за 
работой этих организаций, а также подавление «националистических» уклонов были поручены 
нижеприведенным органам: советская политическая полиция (ОГПУНКВД); Центральная 
контрольная комиссия (ЦКК) и Центральный комитет коммунистической партии (ЦК), а также 
входившие в его состав национальный сектор, кадровый отдел (Орграспредотдел), Оргбюро и 
Политбюро. Таким образом этнокультурные отношение регулировались в «мягком» и «жестком» 
руслах.  
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В национальной политике деятельность организаций, придерживавшихся «мягкой линии», 
была почти исключительно положительной. Они обслуживали несколько национальных 
территорий, содействовали увеличению их численности, прославляли их и чествовали; поощряли 
создание и развитие национальных школ, газет, театров, письменных языков, музеев, ансамблей 
фольклорной музыки и так далее. По сути, это были первые уникальные попытки формирования 
институтов этнокультурной консолидации.  

Деятельность организаций, работавших в русле «жесткой линии», носила надзорный и часто 
карательный характер: они осуществляли надзор за выполнением национальной политики и в 
случае необходимости принимали меры для предотвращения целенаправленного развития 
национального самосознания, усиления националсепаратизма. И хотя время от времени общая 
линия национальной политики колебалась, давая преимущество то организациям «мягкой», то 
организациям «жесткой» линии, самое удивительное заключалось в том, что обе эти политические 
линии всегда сосуществовали. 

Более того, это разделение бюрократической ответственности между организациями обоих 
типов зачастую бывало настолько четким, что в документах организаций «мягкой линии» даже и 
не упоминалось о мероприятиях, одновременно проводившихся организациями «жесткой линии». 
В особенности, это важно для истории Казахстана, где коренизация и ликвидация безграмотности, 
не имели ожидаемых высоких темпов.  

Столкнувшись с этой потенциальной угрозой, центральные власти с конца 1924г. несколько 
раз вмешивались в местные дела. В ноябре 1924 г. Президиум ВЦИК создал Комиссию по вопросу 
о регулировании положения русских в автономных республиках и областях, которую возглавил 
Енукидзе. В апреле 1925 г. пленум ЦК обсудил вопрос о положении казаков и принял резолюцию, 
направленную на его улучшение. А в октябре 1924 г. ВЦИК также создал специальную комиссию 
под председательством И. Серафимова, ее исключительной задачей было урегулирование 
вопросов земельной реформы в Южном Казахстане и Киргизии. По результатам работы обеих 
комиссий, решение казачьего и русского вопросов  это создание национальных советов. 

Комиссия И. Серафимова предложила создать четыре русских округа, включающих в себя 289 
тыс. русских и украинцев. Эти четыре округа, которые между собой даже и не граничили, 
предполагалось объединить в одно целое, образовав из них Калининскую автономную область, 
непосредственно подчиняющуюся ВЦИК по политическим вопросам и Комиссариату земледелия 
РСФСР  по сельскохозяйственным вопросам. План комиссии И. Серафимоваа не был реализован, 
изза тогда еще возможного противостояния казахского руководства центральной власти и 
потенциального этнического конфликта [9]. 

Национальное размежевание было закреплено в 1924 г. с ликвидацией Туркестанской 
Советской Республики, Бухарской Народной Советской Республики, Хорезмской Народной 
Советской Республики. Значительная часть территорий Туркестанской автономной республики 
были переданы ранее созданной Киргизской АССР (с апреля 1925 г.  Казакская АССР). В 
результате национального размежевания и ликвидации республик в Средней Азии возникли 
Узбекская и Туркменская ССР, Таджикская АССР, Каракиргизская и Каракалпакская АО.  

Позиция казахского правительства привела к созданию обстановки, способствовавшей 
осуществлению ряда незаконных мер против русских поселенцев. В 19241927 гг. в отчетах 
центрального ОГПУ регулярно упоминалось о следующих действиях против русских в Казахстане 
и Киргизии: штрафном налогообложении, несправедливых арестах, кражах скота, вооруженных 
захватах земли, вытаптывании посевов и вооруженных нападениях с целью изгнания из своих 
домов [10]. Казахи и киргизы, которых назначали на административные должности в русские 
регионы, систематически отказывались наказывать правонарушителей из числа коренного 
населения. В августе 1925 г. вооруженные казахи захватили пастбище, принадлежавшее русским. 
Когда русские пригрозили тем, что потребуют выплатить компенсацию, казахи закричали: «Мы 
тут никого не боимся, а местных властей  меньше всех» [11] 

В 1925г. ЦК направил в Казахстан нового первого секретаря Казахского крайкома  Ф. И. 
Голощекина. Прежний секретарь крайкома, Ходжанов, безоговорочно поддерживал казахскую 
националистическую позицию. Направление на работу Ф. И. Голощекина в Казахстан 
ознаменовало собой «смену вех» в этнокультурной политике. Правительство РСФСР и партийное 
руководство взяло ориентацию на постепенную ликвидацию некоторой свободы автономных 
республик. 

В 1927 г. ВЦИК создал еще одну комиссию (уже четвертую комиссию за три года), которую 
на сей раз возглавлял секретарь ВЦИК Киселёв и которая пользовалась безусловной поддержкой 



81 

 

ЦК [12]. Ее цель состояла в том, чтобы заставить казахские власти отказаться как от принципа 
очередности (то есть права казахов получать землю в первую очередь), так и от контроля за 
иммиграцией. На сей раз русские национальные советы были уже второстепенной целью. В 
конечном счете это давление со стороны центра привело к тому, что в 1927г. среди местного 
казахского руководства произошел раскол, и это позволило Голощекину образовать шаткое 
большинство, согласное на уступки. И в конце 1927г. в Казахстане начали создаваться русские 
национальные советы [13]. В апреле 1928г. Казахстан согласился отменить принцип 
«очередности» и открыть свою территорию для иммиграции [14]. Это стало важным моментом в 
истории советской национальной политики, поскольку тем самым устанавливалось, что политика 
коренизации не означала, что национальному большинству предоставлено право сохранять свой 
статус демографического большинства. В дальнейшем, политика кореннизации была свёрнута, 
ввиду того что реализовывалась она чисто механически и противоречила стремлению кремля к 
централизации власти. По сути, кореннизация стала политической уловкой, пропагандистским 
ходом с целью успокоения сепаратистских тенденций. Взятый в дальнейшем курс на 
русификацию был более успешен ввиду катастрофического сокращения казахского населения и 
массированной переселенческой политики.  
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ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМЛЕЯСЫ – БЕЙБІТШІЛІК ПЕН КЕЛІСІМ 
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Жұмасейіт А.М., Абзалбек М.С. ҚҚЭУ, Қарағанды, Қазақстан 
 
Тәуелсіз Қазақстан қоғамы елді демократияландыру мақсатымен, сондайақ, республиканы 

мекен етіп жатқан көптеген ұлт өкілдерін топтастыру үшін қоғамдықсаяси жүйеде түрлі 
жаңаруларды іске асыруда. Осымен байланысты қоғамдағы Қазақстанның бірлігі мен тұтастығы, 
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мемлекеттік тәуелсіздік, демократия, пікірлердің сан алуандылығы, адам құқығы, жалпыұлттық 
келісім, ұлттық қауіпсіздік және т.б. құндылықтар жалпықазақстандық идеямен үйлесіп жатқанда 
ғана табысты болмақ. Біздің міндетіміз осы ұстанымдарды қоғамның әрбір мүшесінің 
санасындағы басты да басым тетікке айналдыру болып табылады. 

Қоғамдағы жалпықазақстандық идеяға сәйкес әрбір азаматтың қоғамдықсаяси көзқарасы, 
қабілетдеңгейі қалыптасып, саяси мәдениеті жетілетіні белгілі. Сонымен қатар 
жалпықазақстандық идеяның негізінде оның санасезімінде идеялық тұрақтылық орнап, 
қазақстандық қоғамды демократиялық тұрғыдан жетілдіру жолында жеке басының жауапкершілігі 
мен іскерлігі артады. Әйткенмен жалпықазақстандық идеяның өздігінен қоғам мүшесінің бойында 
қалыптаспайтыны анық. Турасын айтсақ, қоғамдық құрылымдағы әрбір жеке тұлғаның сана
сезіміне жалпықазақстандық идея үдерістерін орнықтыру көп күшжігер жұмсауды қажет етеді. 
Бұл ретте қоғамдағы түрлі институттар жүйесіне арқа сүйеу мейлінше маңызды. Яғни, әр 
отбасында, білім беру мекемелерінде, еңбек ұжымдарында, қоғамдықсаяси ұйымдарда жүйелі әрі 
кезеңкезеңмен терең ойластырылған, ғылыми негізделген түрлі ісшаралар жүзеге асырылғаны 
жөн [1]. Ең алдымен әрбір жас ұрпақ өкілін Отанды, қазақстандық және жалпыадамзаттық саяси 
құндылықтарды құрметтеуге тәрбиелеу қажет. Сол бағытта бұқаралық ақпарат құралдары, 
теледидар мен радио хабарламалары арқылы жалпықазақстандық идеяның ұстанымдарының мән
мағынасы мен маңызы түсіндірілгені ләзім. Бұл жайтты іске асыруда бүгінгі 
көшбастаушыларымыз да өздерінің рөлдерін жете сезінулері тиіс. Осы орайда XX ғ. бірінші 
ширегінде ұлттық мүддеге қызмет етудің тарихи ұлы үлгілерін көрсетіп берген қазақ 
қайраткерлерінің ерен еңбегі жолнұсқа болып табылады. Ел халқын шынайы отансүйгіш әрі нағыз 
азамат етіп қалыптастыру міндеттерін жүзеге асыру мен әр ұлт өкілінің бойында «мен 
қазақстандықпын», «мен Қазақстан Республикасынанмын» деген мақтаныш сезімді негіздеу 
Қазақстанның мемлекеттік саясатының басты өзегі. Мемлекет тарапынан ұтымды жүргізілген 
саясат әрбір қоғам мүшесінің бойында демократиялық құндылықтар мен жалпықазақстандық 
идеяны орнықтырудың баяндылығына кепіл болмақ [1]. 

Бүгінгі таңда Қазақстан қоғамындағы 130ға тарта ұлт пен ұлыс өкілдері өмір сүріп, еңбек 
етуде. Олар мемлекеттік құрылымды құру ісіне, нарықтық экономиканы жетілдіруге, мәдениетті 
көтеруге белсене атсалысуда. Қазақстан Республикасында бүгінде көптеген ұлыстардың 
өкілдерінің әрқайсысы өз ұлтының тарихы мен мәдениетін игеріп өсіп, өз халқының дүниетанымы 
мен салтдәстүрін қанына сіңіріп, тілін дамытуды қалайды. Бұл – табиғи, заңды құбылыс болып 
табылады. Соған орай, біз – қазақ халқы өзге ұлттардың өкілдерін кемсітіп, шеттетпеуіміз керек. 
Ондай жағдайда еліміздегі ұлтаралық қарымқатынас саясатына шіркеу келтіріп, ұлттар 
арасындағы жарастықты бұзып аламыз. Сондықтан қазақ халқы республикадағы барлық ұлт 
өкілдерін топтастыратын, Қазақстан азаматтарының бәріне ортақ ділді қалыптастыруға мұрындық 
болатын біріктіруші ұлт ретінде басқа халықтардың басын қосып, оған ұйтқы болуы қажет. Біз 
қазақстандық қоғамды мекен етуші әрбір халықтың санасезіміне «қазақстандық ұлтжандылық», 
«жалпықазақстандық мақтаныш» рухын қалыптастырғанымыз жөн. Демек, Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев атап көрсеткендей: «Республикадағы қазіргі 
ұлтаралық жарасым ахуалын көздің қарашығындай сақтай білу барлық ұлттың, әрбір азаматтың ең 
жауапты міндеті. Қазақстандағы ұлтаралық жарастықтың негізгі ұйтқысы болу міндетін алдымен 
осы атамекеннің иесі – қазақ халқы өз мойнына алуы керек [2]. Өйткені халқымыз ұлтаралық 
жарастықты, сыртқы дүниемен өзара тиімді ынтымақтастықты жүзеге асыра алса ғана өзінің 
өркениетті мемлекетіне ие бола алады. Басқадай бағыт ұстанар болсақ онда біз тұйыққа тірелеміз, 
талай тағдырдың обалына қаламыз, қазіргі абыройлы атымыздан айрыламыз. 

Егемендігін алғаннан кейінгі кезең аралығында қазақстандық қоғамда ұлтаралық мәселелерді 
тиімді түрде шешу мен барлық ұлттардың құқықтары мен бостандықтарын тең дәрежеде жүзеге 
асыруына құқықтық негіз құру мақсатымен бірқатар ісшаралар жүргізілді. Осымен байланысты 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 1992 ж. 13 желтоқсанда Қазақстан 
халықтарының Іші Форумында осы форумды тұрақты негіздегі жаңа қоғамдық институт – 
Қазақстан халықтарының келісімі мен бірігуі Ассамблеясына айналдыру жөніндегі идеяны 
ұсынды. Онда Елбасы Н.Ә. Назарбаев былай деді: «біздің басты игілігімізді – халықтар достығын 
қазақстандықтардың бірнеше ұрпақтары құрды. Сондықтан бүгін біздің тарихымыздағы көптеген 
жайтты ой елегінен өткізе отырып, қазақстандықтардың бұл байлықты талантаражға салуға, игі 
салтдәстүрлерді ұмытуға қақысы жоқ. Олар соңғы жылдары ғана және коммунистік 
нұсқаулармен қалыптасқан жоқ, әр күн сайын әрбір ұлттың дауысын ести білуіміз керек. Міне, 
сондықтан да форумды тұрақты негізге көшіру қажет, жаңа қоғамдық институт – Қазақстан 
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халықтарының келісімі мен бірігуі Ассамблеясын құру қажет» [3]. Сөйтіп, елдегі қоғамдық 
тұрақтылық пен ұлтаралық жарасымды нығайту мақсатында Қазақстан Республикасы Президенті 
жанындағы консультативтік – кеңесші орган ретінде Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. 
Назарбаевтың «Қазақстан халықтарының Ассамблеясын құру туралы» 1995 жылғы 1ші 
наурызындағы жарлығымен аталған ұйым құрылды. 

Өз кезегінде Қазақстандағы барлық халық өкілдері Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан 
халықтары Ассамблеясын құру жөніндегі ұсынысына қолдау көрсетіп, қазіргі таңда оның 
жұмысына белсене атсалысуда. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы  ол әрі іргетас, әрі бейбітшілік, рухани келісім мәдениетінің 
негізгі қағидаты. Ассамблея  мемлекеттік органдардың халықпен жемісті үнқатысуын, барлық 
этностар өмірлерінің өзекті мәселелерінің шешілуін қамтамасыз етуші ұйым. «Дамудың сыры  
бірлікте, Табыстың сыры  тірлікте». Мұратқа жолын тапқан жетеді. Еңбегіміздің жанбағы біздің 
ортақ үйімізді бейбітшіліктің бесігі етіп, барды бағалай білуімізге байланысты. Қазақты қасиетті 
қара шаңыраққа баласақ, еліміздегі барша этностар  сол шаңыраққа шаншылған уықтар. Ортақ 
ордамыз  Қазақстанның босағасын берік, шаңырағын биік ұстап, түтінін түзу ұшыру  елдік 
мақсат. Сонда ғана Қазақстан «2050» Стратегиясында айтылған үздік 30 елдің қатарынан 
табылады. Біздің Отанымыз  ортақ, тілегіміз  бір, мақсатымыз  жалғыз. Ол  жері гүлденген, елі 
түрленген, дамуы жедел, ұрпағы кемел Мәңгілік Қазақстан! деп еліміздің Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев айтып кеткендей Қазақстан халқы Ассамблеясының ел дамуындағы, отан 
тыныштығына қосар үлесі зор.  

Биыл мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей бастамасымен және жетекшілік 
етуімен 1995 жылы құрылған Қазақстан Халқы Ассамблеясын құру туралы идеяның алғаш 
көтерілгеніне 21 жыл толды. Мұндай институтты құру қажеттілігі саяси тұрғыдан, сондайақ 
жаңадан құрылған, тәуелсіз, полиэтносты, поликонфессиялық мемлекеттің тұрақты дамуы 
тұрғысынан туындаған еді. Аталған бастама мәдениет аралық диалогты нығайтудың жаңа 
кезеңінің негізін қалап, этносаралық қатынастарды дамыту мәселелерін жоғары деңгейде шешуге 
мүмкіндік жасайтын әлемдік тәжірибедегі тың бағыт болып табылды. Жиырма бір жылдық 
тарихында Ассамблея қарқынды дамып, елеулі өзгерістерді бастан кешірді. Оның дамуы 
барысында Н.Назарбаевтың этносаралық толеранттылық және қоғамдық келісімнің қазақстандық 
үлгісі қалыптасты. Осы жылдар ішінде Қазақстан халқы Ассамблеясының институционалдық 
құрылымы нығайып, қоғамды ұйыстырушы әлеуеті толысты, ол халық дипломатиясының 
маңызды күретамырына айналды [4].             

Бүгінде Ассамблея ел Президенті Төрағалық ететін конституциялық орган болып табылады. 
Бұл оның ерекше мәртебесін айқындайды. Кез келген мемлекет үшін қоғамдық келісімнің 
маңыздылығы ерекше. Халық үшін бейбіт заманда мамыражай өмір сүруден артық ешқандай 
бақыт жоқ. Сондықтан елімізде татулық пен тұрақтылыққа Тәуелсіздік алған жылдан бастап 
ерекше мән беріліп келеді. Қазақстанда өмір сүріп жатқан этнос өкілдерінің мүддесі 
Елбасымыздың тікелей қадағалауында. Қазақстан халқы Ассамблеясын құру идеясын да алғаш рет 
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 1992 жылдың желтоқсанында өткізілген Қазақстан халқының бірінші 
форумында айтқан болатын. Тарих қойнауында алтын әріптермен таңбаланған аталмыш форум 
жұмысында Мемлекет басшысы баяндама жасап, Қазақстан дамыған елдер қатарына қосылу үшін, 
ел тұрғындары бай, әлауқаты жоғары өмір сүру деңгейіне жету үшін халықтың ынтымағы, бірлігі 
мен татулығының негізгі рөл атқаратынын ерекше атады. Өткен жылы елімізде Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдық тойы республикалық деңгейде аталып өтті. Әр ұлттың мәдениеті, 
тарихы өзінше қызық және әр ұлт еліміздің дамуына сүбелі үлес қосуда. Ассамблея бір мақсатта 
біріккен барлық ұлттардың басын қосып, олардың күшқуатын ел игілігіне жұмылдырады. Оған 
дәлел – еліміздің құлаш жайып өркендеуі.  Ұлт көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев «Нұрлы жол  
болашаққа бастар жол» атты халыққа арнаған Жолдауында «Ассамблея құрылуының 20 
жылдығын атап өту арқылы біз қазақстандықтардың рухани күш қуатын арттыруымыз және 
толеранттылығын еселеуіміз керек. Сондықтан да, біз Қазақстан халқын ең үздік және мәңгілік 
құндылықтар  ел игілігі жолында ынта мен жігерді, еңбекқорлықты және мақсаткерлікті 
арттыруға шақырамыз. Этносаралық келісім  ол өміршеңдік оттегісі» деп ерекше атап өтті. 
Ассамблеяның негізгі бағыты барлық этностық топтарды ортақ мақсатқа жұмылдыру болып 
табылатындығын атап өткен Елбасы Ассамблеяның өміршеңдігінің ең басты ерекшелігі  ол 
этностық топтардың қызметін бақылаумен айналысатын қарапайым ұйымға ғана емес, сонымен 
қатар еліміздегі барлық ұлт пен ұлыстың мүдделерін бір арнаға тоғыстырушы, барлық 
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азаматтардың этностық, діни ерекшеліктеріне қарамастан құқығы мен бостандығын сақтаушы 
толыққанды саяси институтқа айналғандығын айтты. 

Халық бірлігі  мемлекеттілік негізі. Қоғамдық бірлікті ту етіп ұстау арқылы ғана біз 
алдымызға болашағы күшті, өркендеп, дамыған Қазақстан елі туралы ұлы мақсаттар қоя аламыз. 
Ел өміріндегі мәні мен маңызы орасан зор осынау саяси оқиға қарсаңында біз көп ұлтты Қазақстан 
халқын бір атаның балаларындай еліміздің өркениетті дамуы жолындағы игілікті іске 
жұмылдырып отырған Қазақстан халқы Ассамблеясы еліміздегі барлық этнос өкілдерін ортақ 
мақсатқа ұйыстырып, елімізде тұрақтылықты сақтау мен оның дамуына аса зор үлес қосып келеді. 
Ең бастысы, Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметі нәтижесінде елімізде этностық немесе 
діни ерекшелігіне қарамастан әрбір азаматтың Конституциялық һәм азаматтық құқықтары мен 
еркіндігін толық қолдана алатын этносаралық және конфессияаралық келісімнің айрықша үлгісі 
қалыптасты. Сөйтіп, Қазақстанның көпэтностық кеңістігінде сенім, келісім мен өзара түсіністік 
берік орнады. Қазақстан халқы Ассамблеясының алдына қойған басты мақсаты және түбегейлі 
міндеті  этносаралық қатынас саласында мемлекеттік органдармен және азаматтық қоғам 
институттарымен тиімді өзара ісқимылды қамтамасыз ету. Осы мақсатта халық бірлігін нығайту, 
қазақстандық қоғамның негізін қалаушы құндылықтар бойынша қоғамдық келісімді қолдап, 
дамыту, қоғамдағы экстремизм мен радикализмнің көріністеріне тойтарыс бере отырып, 
азаматтардың құқықтық бостандықтарына қысым жасауға жол бермеу, азаматтардың 
демократиялық нормаларға сүйенетін саясиқұқықтық мәдениетін қалыптастыру да осы ұйымның 
төл парызы. Ынтымақ ұйытқысына айналған ұйым бұл мақсаттарды жоғары деңгейде орындап 
келеді [2].  

 Қазақ халқы қашанда бірлік пен татулық мәселесіне ерекше мән беріп, оны тірліктің тұтқасы, 
өмірдің өзегі ретінде бағзы заманнан бағалап келген. «Бірлік бар жерде  тірлік бар», «Береке басы 
 бірлікте», «Ырыс алды  ынтымақ» деген сияқты көптеген мақалмәтелдер соның айғағы.  Бірлік 
пен татулық тәлімінің қазіргі көпұлтты Қазақстан жағдайында маңызы ерекше. Мемлекет 
құраушы, елдің, жердің иесі ретінде қазақ халқы өзге ұлттар мен ұлыстарға оның асқан үлгісін 
көрсетіп келеді десек артық емес. 21 жылдық тарихы бар ұйым елдің саяси жүйесінің маңызды бір 
бөлігіне айналып, ол Қазақстанды мекендейтін барлық ұлттар мен этностардың мүдделерін, 
құқықтарын бір арнаға түйістірді. Әрбір ұлттың тегіне, дініне, көзқарасына қарамастан, барлық 
азаматтардың құқықтары мен еркіндіктерінің бұлжытпай сақталуын қамтамасыз етті. Түптеп 
келгенде, Ассамблея еліміздегі халықтардың тұрмыстық деңгейдегі ұлтшылдықтың пайда 
болуына жол бермейтін, бірбіріне төзімділікке, шыдамдылыққа тәрбиелеуді дәріптейтін ең 
маңызды ұйымның бірі болып саналады. Осының нәтижесінде әрбір қазақстандық кең ауқымды 
ойланып, достық пен өзара түсіністікті бағалауға жетелеу жолында жемісті еңбек етуде. Осыған 
байланысты бұл ұйым мемлекетімізді мекендейтін эстнос өкілдерін бірлікке шақырып, елдегі 
демократияның қалыптасуына да тікелей атсалысуда. Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні, 
Қазақстан халқы Ассамблеясы бүгінде көпұлтты қазақстандықтардың берекебірлігі мен 
ынтымағын жарастырған татулық темірқазығына айналып отыр [4]. 

Біздің елдегі бірлік пен қоғамдық келісімнің бастауы  Қазақстан халқының ортақ тарихы. 
Ғасырлар бойы тағдыр талайына ұшыраған халықтарды құшағына сыйдыра білген қасиетті Ұлы 
Дала көптеген ұлыс пен ұлттың құтты қонысына айнала білді. «Бақ та, тақ та таласқанға 
бұйырмайды, халықтық істе жарасқанға бұйырады», деген дана бабаларымыз. Сондықтан да 
атқаратын игілікті істеріміз халқымыздың болашағын бірлігіміз бен берік етсін. 
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Жумаканова У. С., Иманбекова Ж. М. ҚарМТУ, Қарағанды, Қазақстан 

 
Қазақстан халқы Ассамблеясы  заңды тұлға құрылмай, Қазақстан Республикасының 

Президенті құратын, басты міндеті мемлекеттік ұлттық саясатты Қазақстан Республикасындағы 
тұрақтылықты қамтамасыз ету, азаматтық қоғам институттарының қатынастар саласындағы өзара 
ісқимылының тиімділігін арттыру болып табылатын мекеме.Ассамблеяның мақсаты қазақ 
халқының топтастырушы рөлін арқау ете отырып, қазақстандық патриотизм, Қазақстан халқының 
азаматтық және руханимәдени ортақтығы негізінде «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық 
идеясымен біріктірілген қазақстандық азаматтық біртектілікті және бәсекеге қабілетті ұлтты 
қалыптастыру процесінде Қазақстан Республикасында этносаралық келісімді қамтамасыз ету 
болып табылады.Бүкілқазақстандық бірліктің бірегей моделін қалыптастыруда Қазақстан халқы 
Ассамблеясы (ҚХА) маңызды рөл атқарады.  ҚХА басты міндеті мемлекеттік ұлттық саясатты іске 
асыру, Қазақстан Республикасындағы қоғамдықсаяси тұрақтылықты қамтамасыз ету, мемлекеттік 
және азаматтық қоғам институттарының этносаралық қатынастар саласындағы өзара іс
қимылының тиімділігін арттыру болып табылады [1]. 

Қазақстан халқы ассамблеясы қазақстан республикасы президентінің 1995 жылғы 1 
наурыздағы жарлығымен мемлекет басшысы жанындағы консультативтіккеңесші орган ретінде 
құрылды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқы ассамблеясын құру идеясын алғаш рет 
1992 жылы тәуелсіздіктің бір жылдығына арналған қазақстан халқының бірінші форумында 
жариялады. Мұндай институтты құру қажеттілігі саяси тұрғыдан, сондайақ жаңадан құрылған, 
тәуелсіз, полиэтносты, поликонфессиялық мемлекеттің тұрақты дамуы тұрғысынан туындаған еді. 
Елімізде ұлтаралық татулықтың салтанат құруы – біз мемлекеттің негізін құрайтын қазақ 
халқының саяси мәдениетінің биік деңгейге көтерілгенінің белгісі. Біле білсек, толеранттылық – 
үлкен құндылық. Мұны тәуелсіздікке қол жеткізген 25 жылдағы маңызды жетістігіміз десек артық 
айтқандық болмас еді. Қазақстандағы полиэтникалық қоғамда негізінен екі мәдениеттің үстемдік 
құрып отырғаны белгілі. Біріншісі, сөз жоқ қазақ мәдениеті. Бұдан кейінгі орында орыс мәдениеті 
тұр. Дәл қазір өзге ұлт өкілдерінің діні мен салтдәстүрін жаңғыртуға барынша жағдай жасалған. 
Осындай ынтымақты тір¬лікке дүниежүзінің көптеген елдері қол жеткізе алмауда. Керек десеңіз, 
Қазақстан – Орталық Азияда ұлтаралық татулықты сақтап, алауыздыққа жол бермеген жалғыз ел. 
Бүгінде кеңбайтақ қазақ жерінде 11 тілде жастарға тәлім беретін мектептер жұмыс істейді. Біздің 
билік мұндай білім ошақтарының барлық шығындарын көтеріп отырғаны белгілі. Осыданақ 
еліміздегі өзге ұлт өкілдеріне қандай жағдай жасалғанын бағамдай беруге болады. Сондайақ, 
мұндай мектептер өзге ұлт өкілдері жастарының қазақ тілін оқыпүйренуіне негіз болып 
отырғанын тілге тиек ете кетуіміз керек. Бұдан басқа ел аумағында 13 тілде түрлі радиохабарлар 
тарайтыны белгілі. Бұны үлкен жетістік деп айтуымызға қақымыз бар. Қазіргі таңда өзге ұлт 
өкілдері Қазақстан халқы Ассамблеясының маңайына топтасып, өзінің салтдәстүрі мен 
мәдениеттерін дамытуда. Осы орайда 1995 жылы құрылған Қазақстан халқы Ассамблеясының 
алатын орны ерекше. Бүгінде бұл аталған достық шаңырағы қазақ жерінде тіршілік ететін ұлттық
мәдени орталықтардың басын қосатын және аз ұлттардың мүддесін қорғайтын мекеме есебінде 
нәтижелі жұмыс жасауда. Қазақстандағы аз ұлттардың өкілдерінің мұқтаждығын өтеуге,  
ұлтаралық қарымқатынас аясында үйлесім орнатуға барынша жағдай жасалған. Барша ұлттардың 
азаматтық, саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени құқықтарын қорғауға байланысты жүзеге 
асырылатын шаралар халықаралық стандарттарға сай және осы орайда өзге мемлекеттерге үлгі 
бола алатынын айта еткен жөн.  Сонымен бірге Қазақстанда жүзеге асырылып отырған ішкі 
саясаттың тағы бір ұтымды тұсы қазақстандықтарды түрлі діни конфессияларға деген 
толеранттылыққа тәрбиелеумен сабақтас. Соңғы жылдарда Республиканың түпкіртүпкірінде бой 
көтерген түрлі діни мекемелердің (мешіт, православие приходы, католиктердің костелы, 
ғибадатханалар және т.б.) жанданған құрылысы мемлекеттің өзара үйлесімді қоғамдық дамуға 
тиімді жағдай жасағандығын дәлелдей түседі. Өзара сыйластық пен төзімділікке, бейбітшілік пен 
келісімге негізделген қоғамдық қатынастар әлем сахнасында Қазақстанның шынайы имиджін 
қалыптастыруға игі ықпал жасауда [4].  
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Қазақстан халқы Ассамблеясымәдениетаралық диалогты нығайтудың жаңа кезеңінің негізін 
қалап, этносаралық қатынастарды дамыту мәселелерін жоғары деңгейде шешуге мүмкіндік 
жасайтын әлемдік тәжірибедегі тың бағыт болып табылды. Он тоғыз жылдық тарихында 
ассамблея қарқынды дамып, елеулі өзгерістерді бастан кешірді. Оның дамуы барысында 
Н.Назарбаевтың этносаралық толеранттылық және қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісі 
қалыптасты. Осы жылдар ішінде қазақстан халқы ассамблеясының институционалдық құрылымы 
нығайып, қоғамды ұйыстырушы әлеуеті толысты, ол – халық дипломатиясының маңызды 
күретамырына айналды. Бүгінде ассамблея ел президенті төрағалық ететін конституциялық орган 
болып табылады. Бұл – оның ерекше мәртебесін айқындайды.Бүгінде Ассамблея этносаралық 
келісімді, қоғамдағы толеранттылықты және халық бірлігін одан әрі нығайту үшін қолайлы 
жағдай жасауға септігін тигізеді. Сонымен қатар ҚХА мемлекеттік органдарға экстремизм мен 
радикализм көріністеріне қарсы әрекет етуге, азаматтардың демократия нормаларына негізделген 
саясиқұқықтық мәдениетін қалыптастыруға көмек көрсетеді.  

Ассамблея этномәдени бірлестіктердің күш біріктіруін қамтамасыз етеді, этно мәдени 
орталықтардың, Қазақстан халқының ұлттық мәдениеттері, тілдері мен дәстүрлерінің өркендеуін, 
сақталуын, және дамуын қамтамасыз етеді.Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентiне – 
Елбасына Қазақстан халқы Ассамблеясын өмiр бойы басқару құқығы тиесiлi. «Бір халық» – бұл 
барлығымыз үшін ортақ ұлттық мүдделер. «Бір ел» – бұл барлығымыз үшін ортақ Отан. «Бір 
тағдыр» – бұл біз бірге жүріп өткен қиындықтар мен жеңістер! Бұл біздің ортақ келешегіміз – 
игілікті және өсіпөркендеген Қазақстан!» деп Елбасы Н. Назарбаев Қазақстан халқы 
ассамблеясының ХХ сессиясында сөйлеген еді.  Қазақ халқы қашанда бірлік пен татулық 
мәселесіне ерекше мән беріп, оны тірліктің тұтқасы, өмірдің өзегі ретінде бағзы заманнан бағалап 
келген. «Бірлік бар жерде  тірлік бар», «Береке басы  бірлікте», «Ырыс алды  ынтымақ» деген 
сияқты көптеген мақалмәтелдер соның айғағы. Болашақтың бірліксіз болмайтынын болжай 
білген бабаларымыз бала тәрбиесінде де осы қағиданы басты бағыт етіп ұстаған. Ол атадан балаға 
мұра болып, әлі де жалғасын тауып келеді. Бірлік пен татулық тәлімінің қазіргі көпұлтты 
Қазақстан жағдайында маңызы ерекше. Мемлекет құраушы, елдің, жердің иесі ретінде қазақ халқы 
өзге ұлттар мен ұлыстарға оның асқан үлгісін көрсетіп келеді десек артық емес. Тарихымызға 
үңілсек, оған анық көз жеткізе аламыз. Қиынқыстау кезеңге тап болған өзге ұлт өкілдеріне 
қашанда қамқор болып, ағалық мейірімін аямаған. Алаш елі тағдырдың жазуымен жер аударылып 
келген түрлі ұлыстарға төрінен орын беріп, бір үзім нанын бөліскені белгілі. Сол үшін көптеген 
ұлыстардың өткен және бүгінгі буыны қазақ халқына шексіз риза. Қазақ жерінде қазір 140тан аса 
ұлт пен ұлыс өкілдері өмір сүріп жатыр. Оларға Қазақстан азаматтары ретінде тең құқық берілген. 
Олар білім алу, емделу, жоғары лауазымды қызмет атқару мүмкіндіктеріне ие. Елімізде мекен 
еткен ұлт пен ұлыстарға өз мәдениетін дамытып, салтдәстүрлерін сақтауға лайықты жағдайлар 
жасалған. Олардың әрқайсысының ұлттық мәдени орталықтары тұрақты жұмыс істейді. Мәдени 
орталықтар әр халық өкілдерінің өз ұлттық дәстүрлерін сақтауға зор ықпал жасап келеді. Сонымен 
бірге, көпұлтты Қазақстанның мәдени жағынан әртарапта дамуына үлес қосып келеді.Қазақстан 
Республикасында сан түрлі ұлттың бір ұлттық мүдде, ортақ Отан, бір мақсат жолында өмір кешіп 
жатқанына 25 жыл. Қазақстан – жүз отыздан астам ұлтты бір шаңырақ астында біріктіріп, 
татулықта өмір сүріп отырған мемлекеттердің бірі. Елімізде тұрып жатқан ұлттардың ана тілін, 
мәдениетін, дәстүрін сақтауға, ары қарай өркендетуге толықтай мүмкіндік берілген. Барлық 
этностар Ата Заң негізінде білім алып, еңбек етіп, әр түрлі салаларда табыстарға қол жеткізу үшін 
жағдай жасалғаны тағы бар. Қазақстанның азаматтығын алғандарға заң алдында тең құқық 
қарастырылды. Қазіргі күні көк байрағымыздың астында 140дан астам ұлыс пен ұлт өкілдерінің 
тыныштықта өмір сүруі – жалпы халыққа ортақ, тең дәрежелі көзқарастың дұрыстығы [3]. 

Жалпы алғанда негізінен Ассамблея жұмысының арқасында біздің елімізде этносаралық және 
конфессияаралық келісімнің бірегей моделі, әрбір азамат этникалық және діни ерекшелігіне 
қарамастан Конституцияда кепілдік берілген азаматтық құқықтары мен бостандықтарын толық 
пайдалана алатындай ерекше сенім, ынтымақ, өзара түсініктік ахуалы қалыптасты.Республикада 
еліміздің барлық этностарының мәдениетін, тілін, дәстүрін дамыту үшін қажетті жағдайдың бәрі 
жасалған.Ассамблея қызметі Қазақстанның этносаралық қатынастар мәселелерін тиімді шешетін 
ел ретіндегі халықаралық беделін арттыруға ықпал етеді.Қазақстан халқы ассамблеясының V 
сессиясында Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Қоғамдық 
келісім  Қазақстанның тұрақтылығы мен дамуының негізі. Бұл  ойдан шығарылған формула 
немесе саяси қалып емес, бұл  біздің ішкі саясатымыздың өзегі. Бірақ ол күн сайын нақты да 
көрнекті әрекеттермен толығып отыруы керек»  деп, біздің негізгі бағытымызды айқындап берген 
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болатын. Осы орайда қоғамдық келісімнің мемлекеттің тұрақты дамуының кепілі екені айқын 
ақиқат. Бұл үрдіске қоғам еркін таңдау жолымен қатысуы керек. Қоғамдық келісім жолында 
мемлекеттік және азаматтық қоғам институттарының этносаралық және конфессияаралық 
қатынастар саласындағы бағытты анықтау бойынша үйлесімді өзара ісқимыл жасауының маңызы 
зор.Өз тарихында Ассамблея ҚР Президенті жанындағы консультативтікеңесші органнан мықты 
құқықтық негізге және қоғамдықсаяси мәртебеге ие конституциялық органға дейін 
өсті.Ассамблея мемлекеттік ұлттық саясаты әзірлеуге және жүзеге асыруға, Қазақстан 
Республикасындағы қоғамдықсаяси тұрақтылықты қамтамасыз етуге ықпал жасайды.Қазақстан 
халқы ассамблеясы өзінің құрылған кезінен бастап орасан біріктірушілік және зияткерлік әлеует 
жинақтап және халықтық дипломатия институты үлгісіне бейімделе отырып, ұзақ даму жолынан 
өтті. Еліміздегі 140ден аса этностың басын біріктіретін бірегей құрылым тұрақтылықты сақтап, 
республиканың ілгерілей дамуы үшін маңызды роль атқарды. Қазақстан халқы Ассамблеясы бүкіл 
әлемге Қазақстанның этносаралық қатынастар саласында жүргізіп отырған саясатының табысты 
екенін паш етіп келеді.Жалпы алғанда негізінен Ассамблея жұмысының арқасында біздің елімізде 
этносаралық және конфессияаралық келісімнің бірегей моделі, әрбір азамат этникалық және діни 
ерекшелігіне қарамастан Конституцияда кепілдік берілген азаматтық құқықтары мен 
бостандықтарын толық пайдалана алатындай ерекше сенім, ынтымақ, өзара түсініктік ахуалы 
қалыптасты.Ел тәуелсіздігі жарияланғаннан бергі уақыттарда жүзеге асырылып жатқан ішкі саясат 
Қазақстан қоғамында ұлтаралық ынтымақтастық пен халықтар достығының көркейіп дамуына 
қолайды жағдай тудырды. Бүгінгі республикамыздағы діни конфессиялар мен ұлттар, ұлыстар 
арасындағы қарымқатынастар отандас халықтардың шынайы достық пейілдерін паш етеді. Бір 
шаңырақ астында татулығы жарасып, ел тарихын жасасып жатқан жүз отыздан астам ұлт өкілдері 
қазіргі таңда өздерін «қазақстандықпыз» дегенді мақтанышпен айта алады.    

Дүниежүзінде көп ұлтты мемлекеттер баршылық. Алайда саясиэкономикалық өмір 
айнасындағы соңғы кездердегі дағдарыстардың салқыны көп ұлтты елдің берекебірлігіне іріткі 
сала алмаған дәл Қазақстандай мемлекетті әлем бүгінде феномен ретінде қабылдайды. Қазақстан 
көпұлттық мәдениет пен бірлікті дамытуға бағытталған ішкі саясатты ұстанып келеді. Мұнда әр 
халықтың өз мәдениеті мен дәстүрін көркейтудің мүмкіншіліктер аясы кең.   ҚР Президенті Н. 
Назарбаев өзінің Қазақстан халқына жолдауында: «Дамуымыздың маңызды алғышартына 
айналған Қазақстандық бірліктің өнегелі үлгісі ғаламшардағы мемлекет басшылары мен 
конфессия жетекшілерінен лайықты бағасын алды», – деген еді. Тәуелсіздік жылдарында өзінің 
серпінді күшқуатымен әлемдік интеграцияға бет алған Қазақстан өзге мемлекеттерді қол 
жеткізген жетістіктерімен таң қалдыруда [2].  

«Татулық пен тұрақтылық ел иесі ретінде ең алдымен қазаққа керек. Қазақтың ынтымағы мен 
бірлігі мықты болмайынша мемлекеттің тұтастық келбетін сақтау мүмкін емес»  деді ХХ сессияда 
елбасы Н. Назарбаев. Мемлекет дамуының басты негізі  халық арасындағы бірлік пен келісім 
толеранттылық өзара сенім. Ассамблеяны құрудың арқасында біздің ел дүниежүзінде ешкімге 
ұқсамайтын, саяси, әлеуметтік, экономикалық және ұлттық дамудың қазақстандық моделін 
қалыптастырды. 
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Қазақстан қазір өзіндік саяси және экономикалық жүйесі бар, көптеген әлем елдері 

мойындаған егеменді, тәуелсіз мемлекетке айналды. Тәуелсіздік жағдайдағы сол жылдардың 
маңызды жетістігі Қазақстан республикасы өзін бүкіл әлемге егеменді ел ретінде мойындатып, 
қазақ ұлтын, сондайақ көпұлтты мемлекетімізді халықаралық деңгейдегі танытып бере алды. 
Мұнда бүгінгі таңда өзара татулық пен келісімде жүзден астам ұлттар мен этностар, этникалық 
топтар өкілдері тұрады. 

Қандай бір адам болмасын оның «адам» болып қалыптасуына әлеуметтік қатынас керек. Дінді 
әлеуметтік құбылыс десек, оның қоғамнан тыс өзіндік тарихы жоқ.  

Ел Президентінің Жолдауын жаһандық, өңірлік мәнге ие оқиғалар мен еліміздің алдында 
тұрған міндеттер тұрғысында, сондайақ Мемлекет басшысының алдында жарияланған 
Жолдауларында баяндалған саяси бағыт бағдарының заңды жалғасы ретінде қарастырғанның 
маңызы зор. 

Осы қырынан қарағанда қазіргі жаһандық дағдарыстың әлі де болса аяқталмағандығы 
алаңдатады. Түп негізінде әлеуметтікэкономикалық мәселелер жатқан қайғылы оқиғалар осыған 
дәлел бола алады. Сондайақ ұлтаралық шиеленістер біздің айналамыздағы елдерде ғана емес, 
Еуроодақта да жиілеп кетті. Әлеуметтік жаңғырту мен ұлтаралық қатынастар арасында өзара 
байланыс бар, дегенмен оларды саралай да білу керек. 

Дамыған, өркениетті қоғам құру, құқықтық мемлекет пен толыққанды азаматтық қоғам 
қалыптастыру қай елде болмасын, сол мемлекетте ұлттар мен халықтардың татулығынсыз мүмкін 
емес. 

Қазіргі кезде әлемде 3000ға жуық ұлттар мен ұлыстар өмір сүріп отыр.Олар екі жүзден астам 
мемлекетке біріккен. Әлемдегі мемлекеттердің басым көпшілігі бірыңғай бірұлтты емес, көп 
ұлтты. Әлемнің аймақтарының халқы барған сайын этностық құрамы, мәдениеті мен өмір салты 
бойынша әркелкілене (әр түрлі бола түсуде).Бұл шаруашылық пен қоғамдық өмірдің 
интернационалданрылуының, халықаралық және ішкі мемлекеттік көшіқонның өсуі мен некенің 
санының артуының нәтижесі. Бұл заңды процесс болып табылғанымен, өкінішке орай көп 
жағдайда ұлтаралық шиеліністің күшеюіне, кейде тіпті қантөгіске әкелетін ашық дау
жанжалдарға да алып келіп ұрындыруда. Соған байланысты, ұлтаралық келісім мен татулық 
қазіргі таңда қоғамдағы көкейкесті мәселенің біріне айналып отыр [1]. 

Қоғамдағы ұлтаралық келісім мен татулыққа ықпал негізгі факторлардың бірі тіл жағдайы. 
Кез келген халықтың тілі оның салтдәстүрін, әдетғұрпын, әдебиеті мен мәдениетін сақтауының 
негізгі болып табылады.Соған сәйкес біздің елімізде де тіл саясатына мемлекет тарапынан ерекше 
көңіл бөлініп отыр. Тіл саясаты Қазақстандағы ұлт саясатының маңызды тармақтарының бірі 
болып табылады. Қазақстан Республикасының бүгінгі таңда жүргізіп отырған тіл саясаты ең 
алдымен елдің әлеуметтіксаяси тұрақтылығына, қоғамдағы ұлтаралық, этносаралық келісімдерді 
нығайту бағытталған.Себебі, әр ұлттың тілі мен мәдениеті, даму жағдайлары белгілі бір мөлшерде 
халықтар арасындағы қарымқатынастарға, байланыстарға да өзіндік әсерін тигізеді. 

Сонымен қатар, қоғамдағы демократияландыруды одан әрі тереңдету, құқықтық мемлекет пен 
азаматтық қоғам қалыптастырудың басты проблемаларын шешу кезек күттірмейтін мәселелердің 
бірі. Осы даму жағдайлардың барлығында да ең алдымен, Қазақстан халқының біртұтастығының 
сақталуы, әр ұлттың өзінің жеке мүдделерімен қатар жалпыұлттық, мемлекеттік мүдделерді де 
естен шығармауы қажет. 

Елдегі ұлтаралық келісім мен жарастық мәселелеріне үлкен ықпалын тигізіп келе жатқан 
ұйымдарының бірі Қазақстан халқы Ассамблеясы болып табылады.  

Қазіргі Қазақстан бұл бұрынғыдан өзге, жаңа саясибасқару және әлеуметтік экономикалық 
құрылымы қалыптасқан, дүниежүзі мойындаған тәуелсіз мемлекет. Мұнда жалпыадамзаттық 
құндылықтардың ішінде бостандықты, еркіндікті, өзара келісімді қоятын көптеген ұлт өкілдері 
бейбіт және татутәтті өмір сүруде. Аса жоғарғы руханият пен ойөріс жоғарылығы үйлесім тапқан 
қазақстандықтардың күшқайраты қоғам өмірін батыл да түбегейлі қайта құруда шешулі фактор 
болып табылады. 
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Тәуелсіздік жолын таңдаған Қазақстан үшін сол тәуелсіздік пен егемендіктің, бостандық пен 
еріктіліктің негіздерін қалай отырып, оны одан әрі сақтап қалу –өмірлік маңызды мәселе болып 
саналады. 

Қазақстанды мекендейтін әлеуметтікэтникалық қауымдастықтар ұлттық мемлекеттік 
құрылысқа қатысуына қарай және өздерінің мәдени даму қарқынын айқындайтын ерекше 
жағдайларға қарай бірбірінен өзгешеленеді. Соған сәйкес мемлекетіміздің негізгі міндеті барлық 
ұлттар мен этникалық топтардың құқықтары мен бостандықтарын тең дәрежеде қорғау үшін 
тиімді жолдарын қолдану. Бұл тұрғыдан алғанда Қазақстан қоғамының тұтастығы мен 
тұрақтылығын сақтаудың бірденбір жолы бұл барлық қазақстандықтардың саяси санасын жалпы 
азаматтық құндылықтар негізінде қалыптастыру мен жетілдіру болып табылады. 

Дағдарысты қоғамның қиыншылықтарына қарамастан Қазақстандағы ұлтаралық қатынастар 
мен саясат тұрақты қарқынмен дамуда. Әрбір ұлт, әрбір этнос қоғам мен мемлекет алдындағы 
жауапкершілігін осындай сәттерден таныта білу керек [2].   

Мемлекеттік саясат пен қоғамдық қатынастардың қалыптасқан жүйесінің негізінде әртүрлі 
этностар арасында ауызбіршілікті қатынас орнап, олардың өзара төзімділікте өмір сүруі және 
әртүрлі діндер арасында сұхбаттың болуы қамтамасыз етіледі. Қазақстанның құрамы көпэтносты 
әрі көпконфессиялы болуына байланысты тәуелсіздік алған тұста сарапшылар Қазақстанды 
қақтығыстық қаупі жоғары аймаққа жатқызды.  

Ұлтаралық және конфессияаралық қарымқатынастар саласы Қазақстан Республикасы үшін 
басым, тұрақтылық шешуші факторы, оның әлеуметтік экономикалық және қоғамдықсаяси 
дамуының аса маңызды шарттарының бірі болып табылады. Ұлтаралық және конфессияаралық 
қатынастар саласы соңғы жылдары тек әлеуметтанушылардың ғана емес, сонымен қатар 
философтардың, саясаттанушылардың, құқықтанушылар мен филологтардың зерттеу нысанына 
айналды. Дегенмен олардың зерттеу еңбектерінің нәтижесі барлық уақытта бірдей бірыңғай 
зерттеушілік саясаттың, зерттеу сапасына деген жауапкершіліктің, ғылым мен практиканың өзара 
ісқимылын кеңейтудің үрдесінен шыға бермейді. 

Ұлтаралық және конфессияаралық диалог экономиканы, саясатты және жалпы қоғамды 
жаңғыртудың қуатты факторы ретінде мемлекетіміздің ұлтаралық және конфессяаралық келісім 
мен өзара  құрмет атмосферасын құруға ықпал жасайтын түрлі мәдениеттер мен өркениеттердің 
бейбіт тіршілік кешуінің баға жетпес тарихи тәжірбиесі жинақталған. Қазақстанның 
көпұлттылығы – біздің күшқайратымыздың көзі, бірақ көпұлттылық біздің мемлекетіміздің ең 
нәзік те, ең осал да жері екені анық. 

Қазіргі кезде этносаралық қатынастарды мемлекеттік реттеуде басты негіз ретінде – саяси 
жүйенің, мемлекеттің биліктің рөліне арқа сүйенеді. Осыған сәйкес, Республикадағы қалыптасқан 
ішкі тұрақтылық пен қоғамдық келісім, бүгінгі күні жүргізіліп отырған этносаралық келісім 
нәтижесі.Елде қазақтардың мемлекет қалыптастырушы ұлт ретіндегі құқығын қайта қалпына 
келтіру қажет еді. Сонымен бірге, ең нәзік қоғамдық құрылым діни үдерістерді басқару құралын 
меңгеру қажет болды. Осы мәселелердің бәрін Елбасымызға шешу қажет болды. Ол көп жағдайда 
әдеттен тыс, шығармашыл тұрғыдан және батыл шешімдер жасап отырды [3]. 

Нәтижесінде, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ерікжігерінің арқасында этносаралық 
төзімділік пен қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісі қалыптасты, оның басты белгілері 
мыналар еді:  

Біріншіден, ел жетекшілігінің саяси еркінің болуы, соның нәтижесінде этностық және діни 
тиесіліктеріне қарамастан азаматтық тең құқылықты жүзеге асырудың әрекетшіл тетіктері 
қалыптасты және ол жүйелі түрде жетілдірілу үстінде. 

Екіншіден,қазақстандық үлгі азаматтық бастама, мемлекет пен азаматтық қоғам 
институттарының конструктивті сұхбаты негізінде «төменнен» қалыптасты және ол елдің 
қоғамдық саяси жүйесіне етене кірігіп кетті. 

Үшіншіден, Қазақстанның өзгеше ерекшелігі этностық топтардың азаматтыққұқықтық 
тұрғыдан да, қоғамдық тұрғыдан да деңгейі мейлінше биік мәртебесімен сипатталады. Біздің 
қоғамда азаматтың кез келген этносқа, оның дәстүрлеріне, тілі мен мәдениетіне мызғымас құрмет 
пен сенім иеленеді. 

Төртіншіден, қазақстандық этностардың өкілеттілігі мен мүдделерінің саяси іске асырылуы 
жоғары мемлекеттік деңгейде жүргізіледі. 

Қазіргі Қазақстандағы этносаралық қарымқатынастардағы тығыз байланыста тұрған 
ұлттардың нақты, әрі белсенді ынтымақтастығы деп сипаттауға болады, себебі республикада 
тәуелсіздікті бекіту барысында саяси тұрақтылық, бейбітшілік және ұлтаралық татулықпен 
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сипатталатын демократиялық құқықтық мемлекетті құру шарттары орындалды. Яғни, барлық 
ұлттардың тепетең және ерікті өмір сүруі үшін барлық экономикалық жағдайлар жасалып, 
барлық құқықтық құжаттарда ұлтына қарамастан, Қазақстанның барлық азаматтары үшін бірдей 
құқықтық жағдайлар бекітілген. Мыңжылдық қиылысында әлемдік үрдістің дамуы адамзатқа 
көптеген қауіпқатер әкелді. Соның бірі  ұлтаралық қатынастардың шиеленісуі. Елбасымыз 
Нұрсұлтан Назарбаев атап өткендей, халықаралық қауымдастықты толғандырған көптеген 
ұлтаралық қақтығыстардың негізінен үш проблемасы бар:  

кезкелген  мемлекеттің халықаралық ланкестік, діни экстремизм, есірткі тасымалы, адам 
саудасы және тағы басқа құбылыстарды реттеуге шамасының жетпеуі;  

елдердің және ел ішіндегі кедейшілік, жұмыссыздық, түрлі мүмкіндіктерге қол жеткізе алмау, 
әлеуметтік қолайсыздық сауатсыздық тәрізді әлеуметтікэкономикалық проблемалардың 
шешілмеуі [4]. 

Әрине, жер бетіндегі адамзат қауымы біртұтас. Бірақ олардың ұстанатын діни сенімі де , діні 
де , дүниетанымы да , ойлау машығы да сан алуан . Әрбір ұлт пен ұлыс жаһанданудың 
нәтижесінде жұтылып кетпей өзіндік ұлттық ерекшелігін сақтап қалғысы келеді. Оған ықпалды да 
өзімшіл АҚШ пен Батыс бой берер емес . Бүкіл әлемге әлеуметтік құрлым туралы өз түсінігін, 
өздік ойлау машығын таңғысы келеді. Мұндай тегеурінге қарсы тұрар қауқары жоқ Шығыс не 
істей алады ? Біреулер күрестің тым үшқары түріжанкештілік (шаһиттік) пен лаңкестілік 
(терроршылдық) таңдап алуда. Экстремизм мен терроризмге қарсы мемлекеттер біріне ғана тиімді 
күрес жүргізе алады. Ал қазақ ақыны Мағжан Жұмабаев осыдан бір ғасыр бұрын –ақ бұл 
тайталастың басты қаруы – Батысты Шығыстың «мейріміне , руханилық нұрына» бөлеу деп айтып 
кеткен . Қазақстан дәл осы бағыттың, Батыс пен Шығыс арасында өркениеттік сұхбат арқылы ғана 
рухани келісіммен татулық ісінің орталығына айналып келеді. 20 ғасырдың соңына қарай 
дүниежүзілік дамуда жаһандану процесі басталып , тез қарқын алды. Дамыған елдер барынша 
үстемдік жүргізу әрекеттеріне қарай , географиялық орналасуына қарай, көмірсутегі шикізатын 
шығару мүмкіндігіне қарай топтасып алып, ықпал жүргізу аймақтары үшін , тауар шығарушы 
елдері үшін нағыз талас басталды. 

 Жаһанданудың басты бір талабы кез келген мемлекет қандайда болсын бір қауымдастықтың 
құрамына кіру қажеттігі болып қалды. Осындай жағдайда Қазақстан өзінің дербес дамуын 
жаһандану процесімен үйлестіруге мәжбүр болды. Былай алып қарағанда еліміздің өз еркімен 
өркендеуіне барлық мүмкіндіктер бар сияқты Қазба байлығымыз жеткілікті, шетелдік 
инвестициялармен бірге жаңа технологиялар да келіп жатыр.  

Ата бабаларымыз бізге мұра ретінде қалдырған жердің қойнауындағы байлық , егер оны 
халықтың игілігімен мүддесі үшін дұрыс және тиімді пайдалана білсек ,ұтымды саудалай алсақ , 
еліміздің өркендеуіне негіз, халқымыздың әлауқаты артуына азық бола алады. Алайда, сол 
байлықтарымызды өндіруде , оны өнімге айналдыруда ,сыртқа шығарып сатуда, Қазақстанның 
әлемдегі талайталай елдермен ықпалдастыққа баулуын, көп деңгейлі интеграцияға түсу талап 
етеді. 

Бүгінгі күні жаһандану заманында тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету тұрғысынан 
Шығыс пен  Батыстың жақындасуы Еуразия кеңістігіндегі мемлекеттердің дүниеге деген 
қатынасы мен интеграциясы іспетті аса тарихи қажеттілікке айналуда. Жаһандану заманында 
адаммен табиғат, техникамен адамгершілік, исламмен христиандық, ұлттық пен адамзаттық 
құндылықтар арсындағы теңсіздік аса зор әлемдік күйреуге барлық адамзаттың жойылуына 
апарып соқтыруы ықтимал. Дін туралы түсінік қалыптаспаған және саяси санасы жетілмеген 
қазақтың қаракөз жастары салт – дәстүрімізге мүлдем жат болған әртүрлі діни ағымдардың 
жетегінде жүр. Біз болашақ жастардың қолында дейміз , бірақ өз атаанасына , бауырларына қарсы 
шығып , салт дәстүрін мойындамайтын жастарға біз қалайша олардың қолына мұндай қасиетті 
Отанды сеніп тастап кете аламыз [5].  

Қазақстан көп ұлтты және көп конфессиялы мемлекет болып табылады, сондықтан жалпы 
қоғамда ұлттық және діни факторлардың өзара қалыпты байланыста болуы маңызды саяси мәнге 
ие. Конституцияда Қазақстан Зайырлы мемлекет деп жарияланған , адам, оның өмірі, құқығы мен 
бостандығы ең жоғары құндылық болып табылады. Еліміздегі конфессияаралық қатынас 
әріптестік, өзара сыйластық және бір бірінің ішкі ісіне араласпау принциптеріне негізделген. 
Мұны елеулі жетістік деуге болады. Қоғамдық санада дінге қатысты зор өзгерістер болды. Ұлттық 
сананың үнемі өсу нәтижесінде Қазақстан азаматтары тарихқа, көне дәстүрлерге, исламның, 
православиенің және басқа діндердің құндылықтарына назар аударуда.  
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Осы құндылықтар арқылы халықтар бірнеше жүздеген жылдар бойына байланыста келеді. 
Сенушілердің діни нанымдағылардың сұраныстарын қанағаттандыру үшін материялдық жағдай 
жақсарды. 

Ірі конфессиялардың бәрінің дерлік мешіттері, шіркеулері, храмдары, құлшылық ету үйлері 
және басқа діни ғимараттары бар. 

Мемлекет дінге сенушілерді Қазақстанның толық құқықты азаматы деп санайды, ал діни 
бірлестіктер еліміздің әлеуметтік құрлымының ажырамас бөлігі болып табылады. 

«Иегово куәгерлері» , «Новая жизнь», «Благодать», «Община божьей любви» сияқты дәстүрлі 
емес дін өкілдері қайырымдылық акцияларын , басқа да көпшілік шараларын балалар мен жастар 
арасында өткізіп жүр. Ең өкініштісі, олар өздерінің қатарына қазақ жастарын тартуда. 

Біздің еліміздің жүргізіп отырған ұлт саясаты өзінің бағытбағдары бойынша демократиялық 
және келісімшілдік, прогрессивті және жасампаздық сипатымен ерекшеленіп келеді. Сондықтан, 
еліміздегі ұлтаралық келісім мен бірлік қазіргі кезеңде орын алып отырған қоғам өміріндегі 
әлеуметтікэкономикалық дағдарысты еңсеруде де маңызды рөл атқарған факторлардың бірі бола 
алады деп ойлаймыз. Өркениетті экономика, өркенді саясирухани құрылым және дамыған 
инфрақұрылым қалыптастыру үшін қазір ең керегі ұлттық ынтымақтастық пен бірлік. 
Дүниежүзілік озық технология мен интеллектіге сүйенген саяси экономикалық және әлеуметтік 
құрылыс қазақ халқымен бірге барлық қазақстандық халықты өркениетті өмірге әкелетіндігі сөзсіз 
[6].  

 Сонымен қазіргі кезеңде қоғам өмірінде –аратұра көрініс тауып тұратын әртүрлі этникалық, 
этномәдени және діни ерекшеліктер негізінде туындайтын күрделі мәселелермен қарама
қайшылықтарға да назар аудармасқа болмайды. Заң мен мораль, адамгершілік, әділеттілік және 
бостандық қағидалары аяққа тапталмайтын нағыз азаматтық қоғамда ғана тұрақтылық, тәртіп 
және шынайы адамгершілік қарымқатынастар орнауы мүмкін. 

Халқымыздың «Бірлік бар жерде тірлік бар» деген мақалын елбасымыз жиі айтады, өйткені 
біздің ортақ ОтанымызҚазақстанның қазіргі қарыштап дамып отырғаны елімізді мекендеуші 
барлық этностардың ынтымақтығы мен бірлігінің арқасы.Сонымен қатар, еліміздегі ішкі саяси 
тұрақтылықтың, халықаралық және конфессияаралық қатынастардың тиімді тұтқаларын жасаудың 
да тигізген ықпалы зор болғанын атап көрсеткеніміз жөн.  
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Қазақстан – тарихи тағдыры ортақ этностардан құралған унитаралы мемлекет. Оларды ортақ 

құрылымның аясына біріктірудің сара жолы – Қазақстан халқы Ассамблеясын құру болды. 
Асамблеяны құру идеясына Қазақстан қоғамының тарихи бастаулары алғышарт болды. 
Жаңа әрі теңдесі жоқ құрылымды іске асыру жұмыстары аймақтарда кіші ассамблеялар 

құрудан басталды. Қазақстан халқы Ассамблеясы қоғамды топтастырушы тетіктердің біріне 
ацналды. Шын мәнінде, ол ұлтаралық келісімнің қазақстандық моделін жүзеге асырудың маңызды 
тетігі болатын. 
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Ел басы республикадағы ұлтаралық келісімді сақтау және оны одан әрі нығайту үшін 
республикада жаңа қоғамдық институт – Президент жанындағы консультативтікеңесші орган 
ретінде Қазақстан халқын ортақ мүддеге біріктіретін Ассамблея құру қажеттілігі туындап 
отырғандығына назар аударды. 

Асамблеяның басты мақсаты: Қазақстандағы барлық этностардың рухани тұрғыда қайта 
жанғыруы мен дамуын қамтамасыз ету; өркениеттік және демократиялық ұстанымдарға, 
мемлекеттік ұлттық саясатта барлық этностардың мүддесіне деген құрметке негізделген 
ұлтаралық қатынас мәдениетін қалыптастыру болатындығы айқындалды. Барлық облыстарда кіші 
Ассамблеялар құрылып, олардан сессияға 260 делегат сайланды. Сессия 1995 жылы 24 наурызда 
Алматы қаласында өтті және оның құрамына 40 ұлттықмәдени орталықтың өкілдері енді. 
Сессияда Қазақстан Президенті Н.назарбаев баяндама жасап, Ассамблеяның ұыймдастырушылық 
құрылымдары белгіленді. 

Ассамблея құру идеясы қоғамды топтастырушы күш ретіндегі тұжырымдама негізінде 
ұсынылған болатын. Ассамблея мемлекеттік басқару деңгейіндегі ұлттық саясатты жетілдіруге 
белсенді түрде атсалысады. Ассамблея Президент жанындағы ұжымдық орган ретіндегі, ал 
облыстық бөлімдері әкімшілік басшысы жанындағы орган ретіндегі мәртебеге ие. Ассамблея 
құрылған кезден бастап ұлттық саясаттың барлық бағыттары бойынша мемлекеттік шешімдер 
қабылдауға қатысып келеді. 

Ассамблея этномәдени бірлестіктерді құрамына біріктіреді және олардың жетекшілері 
Қазақстан халқы Ассамблеясы мен кіші ассамблея мүшесі болып табылады. Ал 2008 жылы 
«Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы» Заң қабылданды. 

Ассамблея мен этномәдени орталықтар тарапынан көтерілетін бастамалар мемлекеттік 
деңгейдегі қолдауға ие болады.  

1995 жылы сәуірде Қазақстан халқы Ассамблеясы республика тарихында алғаш рет Қазақстан 
республикасы Президентінің өкілеттілігін 2000 жылы 1 желтоқсанына дейін ұзарту жөніндегі 
жалпыхалықтық референдум өткізу туралы бастама көтерді. Мұндай маңызды қоғамдық 
бастамадан кейін іс жүзінде Ассамблея көпұлтты Қазақстан халқын топтастыратын белсенді 
қоғамдық институтқа айналды. Қазақстан халқы Ассамблеясы 1995 жылғы Конституцияның 
қабылдануына да үлкен қолдау білдірді. Бұл тарихи оқиғалар еліміздегі қоғамдық саяси және 
құқықтық ахуалға оң өзгерістер әкелгені баршамызға аян [1]. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы  ол әрі іргетас, әрі бейбітшілік, рухани келісім мәдениетінің 
негізгі қағидаты. Ассамблея  мемлекеттік органдардың халықпен жемісті үнқатысуын, барлық 
этностар өмірлерінің өзекті мәселелерінің шешілуін қамтамасыз етуші ұйым. «Дамудың сыры  
бірлікте, Табыстың сыры  тірлікте». Мұратқа жолын тапқан жетеді. Еңбегіміздің жанбағы біздің 
ортақ үйімізді бейбітшіліктің бесігі етіп, барды бағалай білуімізге байланысты. Қазақты қасиетті 
қара шаңыраққа баласақ, еліміздегі барша этностар  сол шаңыраққа шаншылған уықтар.  

Қазақстан халқы Асамблеясы ар алуан этностарды азаматтық тұрғыда топтастырудың қуатты 
құралдарының біріне айналды. Жалпы алғанда, өз қызметінің алғашқы күндерінен бастап 
Ассамблея еліміздегі этностардың мәдениетінің қайта жаңғыруы мен дамуына елеулі ұлес қосып 
келеді. Наурыз мейрамы, корей, неміс мәдениетінің фестивальдері, татарлар мен башқұрттардың 
сабантойы жалпы халықтық сипатқа ие болды. Дүнгендер, курдтар сияқты, т.б. халықтардың 
мейрамдары мен түрлі форумдары республикалық деңгейде дәстүрлі түрде өткізіліп отырады. 

Ассамблеяның белсенді қызметінің нәтижесінде Қазақстандағы этностардың мәдени өмірі 
жандана бастады. Өйткені Ассамблея этникалық топтар арасындағы ұйымдастыру жұмыстарының 
орталығына айналды. Ассамблея органдарына мемлекеттік мәртебе берілуіне байланысты 
этномәдени орталықтардың мәселелері жедел шешімін тауып, кейбір өзекті мәселелер бойынша 
үкімет деңгейіндегі шешімдер қабылданады. Ассамблея Кеңесінің шешімімен этномәдени 
орталықтарға қаржылай және ұйымдастыру жұмыстары бойынша көмек көрсету мақсатында 
республикалық қор құрылған. Бұл қордың бөлімшелері әрбір облыстарда ашылды. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы республикалық «Ақиқат» және «Мысль» журналдарының 
құрылтайшысы және де ассамблея жанынан шығатын «Достық  Дружба» журналы бүкіл елімізге 
таралады. Ассамблея ЕҚЫҰмен де тығыз байланыста жұмыс жүргізіп келеді. 

Қазақстан халқы Ассамблеясында 1996 жылдан бері 1 мамырда Қазақстан халқы бірлігі 
мерекесі ретінде атап өту идеясын туған еді. 

Бүгінгі күні Қазақстан халқы Ассамблеясы еліміздегі әрбір этностың мүддесін қорғайтын 
қоғамдық бірлестік. Ассамблея көпұлтты Қазақстан халқын топтастырушы институт ретінде 
қалыптасып болды деп есептеуге толық негіз бар. Ассамблея Қазақстан азаматтарын 
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отансүйгіштік рухта тәрбиелеуге, халықтар арасындағы достық пен бірлікті нығайту ісіне 
өлшеусіз үлесін қосып келеді. 

Ассамблеяның ең жоғарғы органы Қазақстан халқы Ассамблеясының сессиясы болып 
табылады. Ал Ассамблея Кеңесі заң жобаларын сараптамадан өткізу, мемлекеттік тіл мен 
еліміздегі барлық халықтардың тілін және мәдениетін дамыту, жастардың бойында қазақстандық 
отансүйгіштікті қалыптастыру, БАҚпен тығыз байланыс орнату, халықаралық байланыстар 
жүргізу, әрбір этностың мәдени дамуына ықпал ету сияқты, өзге де жұмыстарды жүзеге асырады. 

Қазақстан халқы Асамблеясы үнемі даму үстінде болатын тірі ағза іспетті. Оған дәлел бола 
алатын құжаттар 2002 жылы 26 сәуірдегі Президент Жарлығымен қабылданған Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 2011 жылға дейінгі даму стратегиясы және «қазақстан халқы Ассамблеясы 
туралы ереже». Қазақстан халқы Ассамблеясын одан әрі жетілдіру туралы Президент Жарлығына 
сәйкес Президент әкімшілігі мен облыс әкімдері аппаратының құрылымында Ассамблеяның 
жұмыс органы – хатшылықтар құру туралы нұсқау берілген. Ал бұл органдар өз кезегінде 
ассамблеяның барлық жұмыыстарының тиімділігін арттыруға үлкен септігін тигізді. 

Бұл бірегей институт еліміздегі барлық этнос өкілдерін ортақ мақсатқа ұйыстыра отырып, 
республикадағы тұрақтылықты сақтау мен ел дамуының мақсатына айтулы үлес қосып келеді. 

Ассамблея қызметінің арқасында Қазақстанда этностық немесе діни ерекшелігіне қарамастан 
әрбір азаматтың Конституциямен кепілдік берілген азаматтық құқықтары мен еркіндігі толығымен 
қолданылатын этносаралық және конфессияаралық келісімнің айрықша үлгісі қалыптасты. 
Қазақстанның көпэтностық бай кеңістігінде сенім, келісім мен өзара түсіністік үлгісі орнады. 

2010 жылы сәуірде азаматтық қоғам мен мемлекеттік институттардың, азаматтардың 
сындарлы ұсыныстарын жинақтаған Қазақстанның Ел Бірлігі Доктринасы қабылданды. 
Қазақстанның Ел Бірлігі Доктринасы – халықтың, уақыт талабына сәйкес, бірігу қажеттігін 
түсінуіне негіз. Бұл – бізді қандай күш біріктіреді және біртұтас етеді  соны түсінудің тәсілі. Бұл – 
болашаққа бірігіп ұмтылудың серпіні [2]. 

Ел Президенті еліміздегі тіл мәселесіне ерекше көңіл бөліп келеді. Этносаралық қатынастар 
жүйесінде мемлекеттік тіл ел бірлігін қалыптастырудың маңызды факторы болып танылған. 
Сондықтан да Ассамблея қызметінде мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту маңызды орынға 
ие. 

Ассамблея қызметі этносаралық қатынастар мәселелерін тиімді шешіп келе жатқан ел ретінде 
Қазақстан Республикасының халықаралық беделінің өсуіне ықпал етуде. Бүгінде Н.Назарбаевтың 
этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісім үлгісі әлем назарын аударып отыр. 

Қазақстандық үлгі Біріккен ұлттар ұйымында, ЕҚЫҰға қатысушы елдерде, Копенгагенде, 
Венада, Женевада, НьюЙоркте өткен халықаралық форумдарда таныстырылып оң бағаға ие 
болды, ЕҚЫҰға қатысушы 56 мемлекет тіліне аударылды. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы үлгісінде Ресей Федерациясында, Қырғыстанда халық 
Ассамблеялары құрылды. Бұл жерде тағы бір ерекше атап көрсететін жайт, ол Қазақстан халқы 
Ассамблеясы өзінің деңгейі жағынан да, қызметінің ауқымы жағынан да дараланып тұрады. 

Ассамблея өзінің құрылымы жағынан республикалық, облыстық және қалалық этномәдени 
орталықтарды біріктіретін ұйым болып табылады. 

Қазіргі заман тарихының жылнамасы Президент Н.Ә. Назарбаев өзінің күнделікті қызметінде 
Қазақстан халқы Ассамблеясына ерекше көңіл бөліп отыратындығын дәлелдейді. Күллі Қазақстан 
халқы мен еліміздегі әрбір этностың болашағы – Қазақстан халқы Ассамблеясы үшін зор 
жауапкершілік. 

Қазақстан халықтары Ассамблеясының ұлтаралық келісім институты деп аталуы тегін емес. 
Ол өзгеше достық көпірі. Ассамблеяның мақсаты – республикадағы оқиғалар мен саяси жағдай 
туралы болжамдарға баға бере отырып, қоғамды нығайтуды қамтамасыз ететін нақты кеңестер 
әзірлеу, сондайақ тегіне, ұлтына, әлеуметтік тобына, діни нанымдары мен сенімдеріне қарамай 
Қазақстан азаматтарының құқытары мен бостандығын сақтау. 

Қазақстан халықтары Ассамблеясының қызметіне мәдениағарту, ұлттық мәдениеттерді, 
тілдерді, салтдәстүрлерді жаңғырту және насихаттау; тәрбие, ұлттық патриотизмді қалыптастыру, 
ұлтаралық бірлік пен келісімді нығайту жұмыстарын жатқызуға болады. 

Қазақстан халықтарының Ассамблеясы ел Президентінің жалпы мемлекеттік маңызы бар 
мәселелерді шешу жөніндегі: еуразиялық интерграцияны дамыту, қоғамды демократияландыру 
және жаңа азаматтық теңдікті қалыптастыру идеяларын қолдап келеді.  
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Қазақстан халықтары Ассамблеясының бірлесіп атқарған қыруар жұмыстарының нәтижесінде 
республикадағы этносаралық қатынастар, тұтас қарастырғанда тұрақты да қолайлы даму сипатын 
алып отыр.  

Тұрғындардың барлық этникалық топтары этникалық қарымқатынастардың көпұлтты 
ұжымда жұмыс атқару, басқа ұлт өкілдерімен достық сыйластықта болу,халықаралық 
ынтымақтастық сияқты формаларына жоғары ымыраластық пен ықыластарын танытып келеді. 

Ассамблеяның халықаралық байланыстары бірқалыпты дамып келеді. Ұлттықмәдени 
орталықтардың тарихи отандарымен байланысы ұлғайып, нығая түсті. 

Этностардың ұлттықмәдени орталықтардың ұтымды ұсыныстары мемлекеттік құрылымдар 
тарапынан барлық жерде қолдау көріп отыр. 

Қазіргі таңда Ассамблея этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы 
мемлекеттік саясатты жүзеге асырушы маңызды құралға айналып, елімізде тұрмыс кешіп отырған 
барлық этностардың өзара тең құқықты қатынасын қамтамасыз етуші рөлге ие бірденбір ұйым. 
Жиырма жылдық тарихында аталған құрылым қоғамдағы тұрақтылықты сақтаушы құралға 
айналғанын уақыттың өзі дәлелдеп отыр.  

20 жылдық тарихы бар ұйым елдің саяси жүйесінің маңызды бір бөлігіне айналып, ол 
Қазақстанды мекендейтін барлық ұлттар мен этностардың мүдделерін, құқықтарын бір арнаға 
түйістірді. Әрбір ұлттың тегіне, дініне, көзқарасына қарамастан, барлық азаматтардың құқықтары 
мен еркіндіктерінің бұлжытпай сақталуын қамтамасыз етті. Түптеп келгенде, Ассамблея еліміздегі 
халықтардың тұрмыстық деңгейдегі ұлтшылдықтың пайда болуына жол бермейтін, бірбіріне 
төзімділікке, шыдамдылыққа тәрбиелеуді дәріптейтін ең маңызды ұйымның бірі болып саналады. 
Осының нәтижесінде әрбір қазақстандық кең ауқымды ойланып, достық пен өзара түсіністікті 
бағалауға жетелеу жолында жемісті еңбек етуде. Осыған байланысты бұл ұйым мемлекетімізді 
мекендейтін эстнос өкілдерін бірлікке шақырып, елдегі демократияның қалыптасуына да тікелей 
атсалысуда. Ел Президентінің бастамасы бойынша құрылған мемлекеттік, ұлттық саясатты 
дамыту мен жетілдірудің ерекше маңызды құралы болып саналатын Қазақстан халқы 
Ассамблеясы бүгінде елді біріктіруде, этностар мен ұлттар арасындағы бейбітшілік пен келісімді, 
татулықты нығайтуда аса маңызды қызмет атқарады. Ұлт көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев «Нұрлы 
жол  болашаққа бастар жол» атты халыққа арнаған Жолдауында «Ассамблея құрылуының 20 
жылдығын атап өту арқылы біз қазақстандықтардың рухани күш қуатын арттыруымыз және 
толеранттылығын еселеуіміз керек. Сондықтан да, біз Қазақстан халқын ең үздік және мәңгілік 
құндылықтар  ел игілігі жолында ынта мен жігерді, еңбекқорлықты және мақсаткерлікті 
арттыруға шақырамыз. Этносаралық келісім  ол өміршеңдік оттегісі» деп ерекше атап өтті. 
Ассамблеяның негізгі бағыты барлық этностық топтарды ортақ мақсатқа жұмылдыру болып 
табылатындығын атап өткен Елбасы Ассамблеяның өміршеңдігінің ең басты ерекшелігі  ол 
этностық топтардың қызметін бақылаумен айналысатын қарапайым ұйымға ғана емес, сонымен 
қатар еліміздегі барлық ұлт пен ұлыстың мүдделерін бір арнаға тоғыстырушы, барлық 
азаматтардың этностық, діни ерекшеліктеріне қарамастан құқығы мен бостандығын сақтаушы 
толыққанды саяси институтқа айналғандығын айтып өтті [3]. 

Ғасырлар тоғысында еркіндікті аңсаған атабаба арманы жүзеге асып  егемендікке ие болдық. 
Қазақ жерінде арайлап атқан елдіктің ақ таңы, ең алдымен, осынау дархан даланы ақ найзаның 
ұшымен, ақ білектің күшімен, алғыр ақылмен, берік тақыммен қорғап, сақтап қалған ата
бабаларымыздың ұлы күрестерінің заңды да нақты нәтижесі.Қазақ елі қазіргі таңда қабырғасы 
қатайған, пікіріне халықаралық қауымдастық өкілдері құлақ асатын беделді елге айналды. 

Біздің елдегі бірлік пен қоғамдық келісімнің бастауы  Қазақстан халқының ортақ тарихы. 
Ғасырлар бойы тағдыр талайына ұшыраған халықтарды құшағына сыйдыра білген қасиетті Ұлы 
Дала көптеген ұлыс пен ұлттың құтты қонысына айнала білді. «Бақ та, тақ та таласқанға 
бұйырмайды, халықтық істе жарасқанға бұйырады», деген дана бабаларымыз. Сондықтан да 
атқаратын игілікті істеріміз халқымыздың болашағын бірлігіміз бен берік етсін. 

«Үнінен, тілінен және дінінен айрылған халық жер бетінен жойылып кетеді», деген екен Әбу 
Насыр әлФараби бабамыз.  

Еліміз сан ғасырдан бері көптеген этнос өкілдері үшін киелі мекен, құтты қоныс болып 
табылады.  

«Байлықтан артық достық бар ма, достықтан артық байлық жоқ» дейді халық даналығы. Біздің  
басты байлығымыз, елдің татулығы, бірлігі, төзімділігі. Осы бірлігіміз ажырамасын.  
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Қазақстан Халқы Ассамблеясы бұл бірегей институт еліміздегі барлық этнос өкілдерін ортақ 

мақсатқа ұйыстыра отырып, республикадағы тұрақтылықты сақтау мен ел дамуының мақсатына 
айтулы үлес қосып келеді. 

Ассамблея қызметінің арқасында Қазақстанда этностық немесе діни ерекшелігіне қарамастан 
әрбір азаматтың Конституциямен кепілдік берілген азаматтық құқықтары мен еркіндігі толығымен 
қолданылатын этносаралық және конфессияаралық келісімнің айрықша үлгісі қалыптасты. 
Қазақстанның көпэтностық бай кеңістігінде сенім, келісім мен өзара түсіністік үлгісі орнады. 

Бүгінде республикада Қазақстан этностарының мәдениеттері, тілдері, дәстүрлерінің дамуына 
қажетті барлық жағдай жасалған. Этномәдени бірлестіктердің өзінің саны тұрақты өсуде, қазір 
олар 800ден асады, оның ішінде 28і республикалық. 15 тілде газетжурнал, 8 тілде 
радиобағдарламалар 7 тілде телебағдарламалар шығады. Білім беру толықтай өзбек, тәжік, ұйғыр 
және украин тілдерінде жүргізілетін 88 мектеп жұмыс істейді. 108 мектепте 22 этностың тілі жеке 
пән ретінде жүргізіледі. Осымен қатар, балалардан басқа үлкендер де 30 этнос тілдерін оқуға 
мүмкіндік алған 195 этнобілім беру кешендері, жексенбілік және лингвистикалық мектептер 
ашылды. Қазақ және орыс театрларын қоспағанда елімізде тағы төрт ұлттық – өзбек, ұйғыр, корей 
және неміс театрлары жұмыс істейді. Әр жыл сайын Қазақстан этностарының тілдерінде бірнеше 
ондаған жаңа кітаптар жарық көреді. Жыл сайынға халықтық мерекелер Наурыз, 1 мамыр – 
Қазақстан халқының бірлігі мерекесі, масленица, сабантой дәстүрге айналды. Егер мемлекеттің 
қалыптасу кезеңінде басты міндет этносаралық төзімділік пен қоғамдық келісім негізінде қоғамды 
ұйыстыру болса, ел дамуының жаңа кезеңінде, стратегиялық басымдық ретінде, қоғамның барлық 
азаматтары мойындаған ортақ құндылықтар мен қағидаттар жүйесіне негізделген Ұлт Бірлігіне 
жету болып табылады. Сондықтан 2010 жылы сәуірде азаматтық қоғам мен мемлекеттік 
институттардың, азаматтардың сындарлы ұсыныстарын жинақтаған Қазақстанның Ел Бірлігі 
Доктринасы қабылданды. Қазақстанның Ел Бірлігі Доктринасы – халықтың, уақыт талабына 
сәйкес, бірігу қажеттігін түсінуіне негіз. Бұл – бізді қандай күш біріктіреді және біртұтас етеді  
соны түсінудің тәсілі. Бұл – болашаққа бірігіп ұмтылудың серпіні. 

Ассамблея қызметі этносаралық қатынастар мәселелерін тиімді шешіп келе жатқан ел ретінде 
Қазақстан Республикасының халықаралық беделінің өсуіне ықпал етуде. Бүгінде Н.Назарбаевтың 
этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісім үлгісі әлем назарын аударып отыр. 

Қазақстандық үлгі Біріккен ұлттар ұйымында, ЕҚЫҰға қатысушы елдерде, Копенгагенде, 
Венада, Женевада, НьюЙоркте өткен халықаралық форумдарда таныстырылып оң бағаға ие 
болды, ЕҚЫҰға қатысушы 56 мемлекет тіліне аударылды. 

БҰҰның Бас хатшысы Пан Ги Мун елімізге сапары барысында Қазақстан халқы 
Ассамблеясының қызметімен танысып Ассамблея принципі БҰҰның жұмыс принципімен толық 
сәйкес келеді деп атап өткен болатын. 

Қазақстандық үлгі Қазақстан халқы Ассамблеясы мен ЕҚЫҰның ұлттық азшылықтар ісі 
жөніндегі Жоғары комиссары арасындағы өзара іс қимылдың негізгі бағыттарының біріне 
айналды. Қазақстандағы қоғамдық келісім үлгісіне қызығушылық танытушы мемлекеттер мен 
халықаралық ұйымдар саны күн санап артып келеді. 

Жиырма жылдық тарихында Ассамблея қарқынды дамып, елеулі өзгерістерді бастан кешірді. 
Оның дамуы барысында Н.Назарбаевтың этносаралық толеранттылық және қоғамдық келісімнің 
қазақстандық үлгісі қалыптасты. Осы жылдар ішінде Қазақстан халқы Ассамблеясының 
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институционалдық құрылымы нығайып, қоғамды ұйыстырушы әлеуеті толысты, ол халық 
дипломатиясының маңызды күретамырына айналды. Бүгінде Ассамблея ел Президенті Төрағалық 
ететін конституциялық орган болып табылады. Бұл оның ерекше мәртебесін айқындайды. 

«Ассамблеяның рөлі, ең алдымен көп ұлтты елімізде бейбітшілік пен татулықты сақтау үшін 
қажет. 

Барлық азаматтардың құқықтарын қамтамасыз ететін тәуелсіздік пен қуатты мемлекетті 
сақтап қалу ұлттық татулықты сақтап қалу арқылы ғана мүмкін болатынын біз айдай ақиқат деп 
тануға тиіспіз. Қазақстардың ішкі ұлттық тұтастығының маңыздылығы тарих сабақтарынан ғана 
туындап отырған жоқ. Мен халықтың даналығына тағы да көз жеткіздім. Өйткені адамдардың 
нақты таңдауы, нақты мінезқұлқы кез келген теориялық үлгіден әлдеқайда маңызды да нанымды. 
Мұның өзі кейбір кертартпа кесірлерді қатты мазалайтын, алайда олардың не экономикада, не 
саясатта терең негізі жоқ, қазақтың рулық жікшілдігі, жеңістің бермес кереғарлығы мен басқа да 
этнографиялық ерекшеліктері жайлы қайдағы бір өмір шындығына жанаспайтын 
толғаныстарынан әлдеқайда маңызды. Н.Ә.Назарбаев «Тәуелсіздік белестері» [225228 б.]. 

Елімізде құрылған Қазақстан халқы Ассамблеясы өзге елдерге, мемлекеттерге үлгі көрсетіп 
қана қойған жоқ, бірліктің қазақстандық бірегей үлгісін қалыптастырды. Ассамблея мүшелері 
қашан да Қазақ елінің ынтымағы мен бірлігін жақтап келеді. Достыққа  дәнекер, ұлағатты істерге 
 ұйытқы болды.  

Қазақстан Халық Ассамблеясы  еліміздегі барлық этнос өкілдерін ортақ мақсатқа ұйыстыра 
отырып, республикадағы тұрақтылықты сақтау мен ел дамуының мақсатына айтулы үлес қосып 
келеді. 

Ассамблея қызметінің арқасында Қазақстанда этностық немесе діни ерекшелігіне қарамастан 
әрбір азаматтың Конституциямен кепілдік берілген азаматтық құқықтары мен еркіндігі толығымен 
қолданылатын этносаралық және конфессияаралық келісімнің айрықша үлгісі қалыптасты. 
Қазақстанның көпэтностық бай кеңістігінде сенім, келісім мен өзара түсіністік үлгісі орнады. 

Ассамблея міндеттері: 
1.этносаралық қатынастар саласында мемлекеттік органдармен және азаматтық қоғам 

институттарымен тиімді өзара ісқимылды қамтамасыз ету, қоғамда этносаралық келісімді және 
толеранттықты одан әрі нығайту үшін қолайлы жағдайлар жасау; 

2.халық бірлігін нығайту, қазақстандық қоғамның негіз қалаушы құндылықтары бойынша 
қоғамдық келісімді қолдау және дамыту; 

3.қоғамдағы экстремизмнің және радикализмнің көріністері мен адамның және азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарына қысым жасауға бағытталған әрекеттерге қарсы тұруда 
мемлекеттік органдарға жәрдемдесу; 

4.азаматтардың демократиялық нормаларға сүйенетін саясиқұқықтық мәдениетін 
қалыптастыру; 

5.Ассамблеяның мақсаты мен міндеттеріне қол жеткізу үшін этномәдени және өзге де 
қоғамдық бірлестіктердің күшжігерін біріктіруді қамтамасыз ету; 

6.Қазақстан халқының ұлттық мәдениетін, тілдері мен дәстүрлерін өркендету, сақтау және 
дамыту болып табылады [1,б. 3]. 

Бүгінде республикада Қазақстан этностарының мәдениеттері, тілдері, дәстүрлерінің дамуына 
қажетті барлық жағдай жасалған. Әр жыл сайын Қазақстан этностарының тілдерінде бірнеше 
ондаған жаңа кітаптар жарық көреді. Жыл сайынға халықтық мерекелер Наурыз, 1 мамыр – 
Қазақстан халқының бірлігі мерекесі, масленица, сабантой дәстүрге айналды. Егер мемлекеттің 
қалыптасу кезеңінде басты міндет этносаралық төзімділік пен қоғамдық келісім негізінде қоғамды 
ұйыстыру болса, ел дамуының жаңа кезеңінде, стратегиялық басымдық ретінде, қоғамның барлық 
азаматтары мойындаған ортақ құндылықтар мен қағидаттар жүйесіне негізделген Ұлт Бірлігіне 
жету болып табылады. Сондықтан 2010 жылы сәуірде азаматтық қоғам мен мемлекеттік 
институттардың, азаматтардың сындарлы ұсыныстарын жинақтаған Қазақстанның Ел Бірлігі 
Доктринасы қабылданды. Қазақстанның Ел Бірлігі Доктринасы – халықтың, уақыт талабына 
сәйкес, бірігу қажеттігін түсінуіне негіз. Бұл – бізді қандай күш біріктіреді және біртұтас етеді  
соны түсінудің тәсілі. Бұл – болашаққа бірігіп ұмтылудың серпіні. 

Ел Президенті еліміздегі тіл мәселесіне ерекше көңіл бөліп келеді. Этносаралық қатынастар 
жүйесінде мемлекеттік тіл ел бірлігін қалыптастырудың маңызды факторы болып танылған. 
Сондықтан да Ассамблея қызметінде мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту маңызды орынға 
ие. 
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Ассамблея қызметі этносаралық қатынастар мәселелерін тиімді шешіп келе жатқан ел ретінде 
Қазақстан Республикасының халықаралық беделінің өсуіне ықпал етуде. Бүгінде Н.Назарбаевтың 
этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісім үлгісі әлем назарын аударып отыр. 

Қазақстандық үлгі Қазақстан халқы Ассамблеясы мен ЕҚЫҰның ұлттық азшылықтар ісі 
жөніндегі Жоғары комиссары арасындағы өзара іс қимылдың негізгі бағыттарының біріне 
айналды. Қазақстандағы қоғамдық келісім үлгісіне қызығушылық танытушы мемлекеттер мен 
халықаралық ұйымдар саны күн санап артып келеді. 

ҚХАның мақсаты  республикадағы оқиғаларға баға беру және саяси жағдайларға болжам 
жасау негізінде қоғамдағы ынтымақты қамтамасыз ететін істәжірибелік ұсыныстарды ойластыру, 
ҚР Президентінің республика азаматтарының құқықтары мен бостандықтарын қорғау кепілі 
ретіндегі қызметіне атсалысу. Ассамблея:мәдениағартушылық  тілдер мен ұлттық мәдениеттерді, 
салтдәстүрлерді қайта жаңғырту және насихаттау;тәрбиелік  қазақстандық және ұлттық отан 
сүйгіштікті қалыптастыру;ұлтаралық қатынастарды қадағалау негізінде ұлтаралық татулық пен 
келісімді нығайту;Қазақстанды мекен еткен ұлт өкілдері арасында достық қарымқатынастардың 
дамуына негіз болатын мемлекеттік саясат жүргізу жөнінде ұсыныстар дайындау ісімен 
айналысады. Ассамблеяның 350ге жуық мүшесі бар. ҚХАна мүшелікке кандидаттарды тең 
арақатынас қағидасы бойынша жергілікті жерлердегі Қазақстан халықының кіші Ассамблеясы, 
республикалық және аймақтық ұлттықмәдени бірлестіктер, Ассамблея Кеңесінің мүшелері 
ұсынады. ҚХАның төрағасы  ҚР Президенті. Ол Ассамблея мүшелерінің ұсынысы бойынша 
төрағаның екі орынбасарын тағайындайды. Ассамблея мәжілістері арасындағы жұмысты ҚР 
Президентінің шешімімен Ассамблея кеңесі жүргізеді. ҚХА кеңесі ұлттықмәдени орталықтар, 
ардагерлер кеңесі өкілдерінен, кіші Ассамблея жетекшілерінен, сондайақ, Ассамблеяға мүше 
басқа тұлғалардан құралады. 

Ассамблеяның мақсаты қазақ халқының топтастырушы рөлін арқау ете отырып, қазақстандық 
патриотизм, Қазақстан халқының азаматтық және руханимәдени ортақтығы негізінде 
қазақстандық азаматтық бірегейлікті және бәсекеге қабілетті ұлтты қалыптастыру процесінде 
Қазақстан Республикасында этносаралық келісімді қамтамасыз ету болып табылады. 

Ассамблеяның және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың 
ассамблеяларының құрамы Қазақстан Республикасы азаматтарын  этномәдени және өзге де 
қоғамдық бірлестік өкілдерін, мемлекеттік органдар өкілдерін және қоғамда өзіндік орны, абырой
беделі бар тұлғаларды қамтиды. 

Қазіргі Қазақстан  жерінде тұрып жатқан өзге ұлт  өкілдеріде,ассамблеяға шет елден  келіп 
отырған адамдар да Қазақстан  үкіметінің жүргізіп отырған саясатына  дән риза.Себебі қай 
халықты да алаңдататын тіл мәселесіне Қазақстан  мемлекетінде шектеу жоқ.Яғни Қазақстанда  
тұрып жатқан әр ұлт өз тілінде  сөйлеуіне болады.Сондықтанда алыстан  келген делегация 
өкілдері Қазақстанның дін,тіл бостандығына деген ыстық  көңіл жақсы қабылдайды.   

Республиканың кейбір саясаткерлері “Қазақстан халықтары  Ассамблеясын” Қазақстан 
президентінің  қол шоқпарына айналған институт деп атап көрсетеді.Бұл сөздің екі  ұшы бар.Яғни 
бұл оймен келісуге де ,келіспеуге де болады.Оны біз  Қазақстандағы ұйғыр қауымдастығының  
жетекшісі Хахраман Қожамберді мырзаның ойынан байқаймыз: 

Ассамблея Қазақстан  көп ұлтты мемлекет болғандықтан, барлық ұлттардың мүддесін ортаға  
салу үшін, Президенттің қолдауымен  дүниеге келген институт, бірақ  қазір бұл институт өзіне сай  
келмейтін саяси мәселелермен  жұмыс жасайды. Мысалы, 1995 жылы конституцияны талқылау 
мәселесін ортаға салу жөнінде мәселе көтерді. Соңынан осы институттың көтермесімен 
Президенттің басқару мерзімін 2007 жылға дейін созу жөнінде мәселе көтерілді.Менің пікірімше, 
негізінен Қазақстан халықтары Ассамблеясының мақсаты , сол Қазақстандағы ұлттардың мәдени, 
салтдәстүр және де басқа мәселелерін ортаға салып, талқылап, осы мәселелер бойынша, құжат 
әзірлеп, соның негізінде үкіметке, парламентке ұсыныс жасау керек. Сонымен қатар барлық 
халықтарға ортақ мәселелерді көтеріп отыруы қажет. Мысалы, жер туралы мәселе көтергенде, 
ассамблея үн шығармады. Осы мәселе бойынша, пікірін білдіргенде дұрыс болар еді”. 

Жалпы Қазақстан  халықтары ассамблеясының олқы тұсы заңның жоқтығы.Яғни нормативтік 
түрде бекітілген қазақстан халықтары ассамблеясына арналған жеке заңның жоқтығы.  

Жалпы ассамблея  мүшелерінің ойталқысынан аңғарылғандай Қазақстан халқы 
Ассамблеясының қазақ қоғамындағы ролі мен маңызы тұрғысындағы ойпікірлер бір арнада 
тоғыспайды. Азаматтардың бірі оның маңыздылығын алға тартса, енді біреулері қолдан жасалған 
мұндай ұйымның тек көзбояушылық үшін қажет екенін айтады.Бірақ бұл ойдың теріс екенін Ғабит 
Нұрәділ сөзімен дәлелдеуге болады.Ғабит Нұрәділ: «Ассамблея еліміз тәуелсіздік алғалы өзінің 
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функциясын атқарып келеді. Біздің бәрімізге төзімділік қажет...»Және Мырзан Кенжебай сөзімен 
қорытындылауға болады.Мырзан Кенжебай: «Біздің қазақ газеттері толеранттылық дегенді жаттап 
алыпты, бұл жоғарыдан түсірген ұран. Алла тағала Жерге түсірген Құранда «төзімді бол» дейді, 
бірақ төзімді болу үшін еліңді, ұлтыңды сат демейді...». 

Қазақстан Республикасының  азаматтары үшін 1 мамыр  Қазақстан  халқының бірлігі күні 
мәні ерекше мереке болып табылады. Бұл мерекенің  атауының өзі  адамзаттың ең игі істерінің 
негізі болып табылатын  бірлік сияқты ауқымды түсінікті насихаттайды. 

Бүгінгі таңда  аталған мереке халқымыздың бейбітшілік  пен келісімнің қазақстандық үлгісін  
әлемге танытушы айрықша дәстүрге айналды. Әрбір қазақстандық азамат үшін ұрпақтар 
сабақтастығы арқылы тарихи қалыптасқан  татулық, сенім мен тең құқықтылық ең маңызды 
қасиеттер екенін дәріптейді. 

 Еліміздегі барлық этностар арасындағы шынайы келісім  мен бірлікте тұрмыс кешуі, ең 
алдымен, қазақ халқының атадәстүрі мен  табиғи кеңпейілдігі, ұлттық ділінің  кеңдігі арқасында 
екендігіне дау  жоқ. 

Дегенмен Қазақстан  тәуелсіздік алған кезеңде, ел басшылығы  алдында халықтың келісімін 
сақтап қалу, қоғамның барлық күшәлеуетін бір  мақсатқа жұмылдыру басты назарда  ұсталды.  
Себебі 100ден астам этнос  өкілдерінің басын біріктірмесе, «басбасына би болып», әрқайсысы 
«көрпені өзіне тарту» басталар еді. Сонымен  қатар саяси күштер бұл жағдайды өзіне қарай бұрып, 
қолдана бастар қаупі бар еді. 

Қазақстан халқы ассамблеясы өзінің құрылған кезінен бастап орасан біріктірушілік және 
зияткерлік әлеует жинақтап және халықтық дипломатия институты үлгісіне бейімделе отырып, 
ұзақ даму жолынан өтті. Еліміздегі 100ден аса этностың басын біріктіретін бірегей құрылым 
тұрақтылықты сақтап, республиканың ілгерілей дамуы үшін маңызды роль атқарды. Қазақстан 
халқы Ассамблеясы бүкіл әлемге Қазақстанның этносаралық қатынастар саласында жүргізіп 
отырған саясатының табысты екенін паш етіп келеді. 

Жалпы алғанда негізінен Ассамблея жұмысының арқасында біздің елімізде этносаралық және 
конфессияаралық келісімнің бірегей моделі, әрбір азамат этникалық және діни ерекшелігіне 
қарамастан Конституцияда кепілдік берілген азаматтық құқықтары мен бостандықтарын толық 
пайдалана алатындай ерекше сенім, ынтымақ, өзара түсініктік ахуалы қалыптасты[3, б. 5]. 

Республикада Қазақстанның барлық этностарының мәдениетін, тілін, дәстүрін дамыту үшін 
қажетті жағдайдың бәрі жасалған. Ассамблея қызметі Қазақстанның этносаралық қатынастар 
мәселелерін тиімді шешетін ел ретіндегі халықаралық беделін арттыруға ықпал етеді. 

Расында, Президент айтқандай, «Дамудың сыры – бірлікте, Табыстың сыры – тірлікте». 
Қазақты қасиетті қара шаңыраққа баласақ, еліміздегі барша этностар – сол шаңыраққа шаншылған 
уықтар. Ортақ ордамыз – Қазақстанның босағасын берік, шаңырағын биік ұстап, түтінін түзу 
ұшыру – елдік мақсат. Сондықтан бірлік пен татулықтың, ұлтаралық достықтың символына 
айналған Қазақстан халқы Ассамблеясы үшін бұл жыл айтулы, мерекелі жыл болмақ. 

Біз – ынтымағы жарасқан елміз. Бірліксіз ел тозады, бірлікті ел озады. Ұлы мақсатқа, 
«Мәңгілік елге» сапар шеккен Елбасы идеяларының өміршең болуына біз жауаптымыз. 
Сондықтан қазақ айтқандай, «Саусақ ашса – қылдырық, жұмса – жұдырық», барлығымыз – бір, 
тірлігіміз нұр болып болып қызмет етсек, асқақ асу да алынады. Біздің қоғамда ешкімнің де 
этностық артықшылығы жоқ және бар қазақстандықтардың заң алдында терезесі – тең, керегесі – 
кең. Біртұтас Қазақстан халқының бөлінбес бір бөлшегі ретінде баршамызды толғандырытын 
мәселе, ол – әрқайсысымыздың Қазақстанның бір азаматы ретінде ұлтаралық тұрақтылықты 
нығайтып, халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту. Біздің бәріміздің мақсатымыз бір: туған 
топырағымыздың, ортақ Отанымыздың, қасиетті мекеніміздің өркендеуі. Бұл – біздің ортақ 
табысымыз, ортақ мақтанышымыз.Сондықтан Елбасы бастамаларының өмірде шынайы жалғасын 
тауып, ұрпақ сабақтастығында бүкілхалықтық қолдау табуына біз әрқашан жауаптымыз.  

Елімізде ұлтаралық татулықтың салтанат құруы – біз мемлекеттің негізін құрайтын қазақ 
халқының саяси мәдениетінің биік деңгейге көтерілгенінің белгісі. Біле білсек, толеранттылық – 
үлкен құндылық. Мұны тәуелсіздікке қол жеткізген 20 жылдағы маңызды жетістігіміз десек артық 
айтқандық болмас еді. Қазақстандағы полиэтникалық қоғамда негізінен екі мәдениеттің үстемдік 
құрып отырғаны белгілі. Біріншісі, сөз жоқ қазақ мәдениеті. Бұдан кейінгі орында орыс мәдениеті 
тұр. Дәл қазір өзге ұлт өкілдерінің діні мен салтдәстүрін жаңғыртуға барынша жағдай жасалған. 
Осындай ынтымақты тірлікке дүниежүзінің көптеген елдері қол жеткізе алмауда. 

Сөзімнің соңында өзім секілді жас талапкерлерге мынадай үндеуімді жеткізгім келеді : 
 біз, жастар өзгені, өзге халықты сыйлау,құрметтеу сезіміне тәрбиелеуді бүгіннен бастайық! 
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 Өз халқын,өз ұлтын, өз туған жерін сүйе білетін елжандылық рух беруге атсалысайық! 
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Қазақстан Республикасында дінаралық және этносаралық келісімдер, мемлекеттік тұтастық  

және демократиялық жаңару жолында оның алға басуының қажетті шарттарының бірі болып 
табылады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев көрсеткендей, "ұлтаралық және діниаралық 
келісімдердегі біздің үлгі – бұл Қазақстанның әртүрлі конфессиялардың жалпыәлемдік үдірісте 
өзара әрекеттесуінң нақты салымы" [1]. Бейбіт өмір сүру өкілдерінің әртүрлі ұлтаралық және діни 
топтары көбіне мемлекеттік саясатқа байланысты және осыған орай осындай тәжірибеге Қазақстан 
Республикасында назар аударуға лайықты. 

ҚР Конституциясының 1 бабының 1 тармағында жарияланған: "Қазақстан Республикасы өзiн 
демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтiк мемлекет ретiнде орнықтырады, оның ең 
қымбат қазынасы  адам және адамның өмiрi, құқықтары мен бостандықтары" [2]. 

Осылайша, Қазақстан Республикасында діни институттар (оның барлық көрінуінде) 
мемлекеттен бөлек екені конституциялық бекітілген және бұл ешқандай конфессия қандай да бір 
мемлекеттік қызметтерді орындамайды, мемлекет қолдайтын бір немесе бірнеше діндер 
болмайды, және ешқандай дін мемлекет құрайтын фактордың сипатын қолданбайды дегенді 
білдіреді. 

ҚР Конституциясының 22 бабының 1 тармағына сәйкес: "Әркімнің арождан бостандығына 
құқығы бар" [2]. Осыдан шығатыны, арождан бостандығы адамның абсолютті құқығы болып 
табылады және қандай да бір жағдайларда шектеулерге жатпайды.  

Адам құқығы және дінге сенуінің заманауи түсініктері БҰҰ, ЕҚКҰ және басқада ұйымдармен 
ескерілген көпшілік мойындаған халықаралық келісімдермен анықталады. Ең маңызды 
құжаттардың бірі болып, 1948 ж. 10 желтоқсанында БҰҰ Бас Ассамблеясымен қабылданған, 
"Жалпыға бірдей адам құқығы декларациясы " табылады [3]. 

Декларацияның 2 бабына сәйкес әрбір адам нәсілі, терісінің түсі, жынысы, тілі, діні, саяси 
немесе өзге сенімдері, ұлттық немесе әлеуметтік шығу тегі, мүліктік, тайпалық немесе өзге жағдай 
қатынасында болмасын, ешқандай бөліпжарусыз, Декларациямен бекітілген барлық құқықтар мен 
барлық бостандықтарға ие болуы тиіс. Осыған байланысты, қандай да бір дінге тәуелді болу 
кемсітушілік және менсінбей қарау немесе адам және азаматтың қандай да бір құқықтарын шектеу 
үшін себеп болмайды. 

Сонымен бірге, Декларацияның 18 бабы арождан бостандығы мен дін құқығына толық 
анықтама береді. Осы баптың талдауы көрсеткендей, дін мен арождан бостандығы құқығын 
жүзеге асыру өз дінін немесе сенімін ауыстыру бостандығы құқығын немесе өз дінін немесе 
сенімін жеке дара қуаттандыруды, сонымен бірге көпшілік және жеке ретте басқаларға хабарлап 
оқуды, діни және салттық жораларды орындау мен құдайға құлшылық етуді қамтиды [3]. 

ҚР Конституциясы дін мен пікір бостандығының Конституциялық кепілдігіне ие жеке 
ережелерді қамтымайды. Осыған сәйкес, бұл кепілдіктер ҚР Конституциясының 22 бабындағы 
Конституциялық қағидаларымен қамтылады. 

Кубеев Е.К. осы мәселелердің мән мәтінінде Қазақстанның заманауи даму кезеңдерін 
қарастыра отырып, ол қоғамның рухани өмірінде күрделі үдерістермен ілесіп жүретін дәстүрлі, 

http://www.assembly.kz/
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сонымен бірге дәстүрлі емес, дін тұтынушыларда діни бірлестіктердің жоғарылауы екенін атап 
айтқан. Осыған байланысты мемлекет ең алдымен діни заңнамаларды орындауды қамтамасыз ету 
керек. Сонымен бірге діни бағыттарды жетілдіру беталысын оқу және діни ортада жағымсыз 
істерді бейтараптандыру бойынша жанжақты жұмыс талап етіледі [4]. 

Қазақстан халқының көп этникалық және көп конфессионалдық құрамының бейбіт өмір 
сүруінің көпғасырлық тәжірибесіне сүйенетін, қазақтардың ашық менталитетінің тарихи 
келісіміне негізделген, дінге беріктіліктің басқаша көзқарас пен төзімділігінде көрсетілген; 
сонымен қатар экономикалық тұрақтылыққа негізделген және азаматтар мен қоғамның тұтас 
дәулеттілігіне өсу төзімділігінде кеңінен көрсетілген; мемлекет саясатында ойластырылған, 
жоғарыда келтірілгендерді есепке алатын және мемлекеттің зайырлы сипаты мен мемлекет 
алдындағы барлық діндердің теңдігін заңдармен бекіткен, бірақ Қазақстан аумағындағы 
конфессиялардың әрекетін әртүрлі тарихи салмағы мен тәжірибесін есепке алатын, Қазақстанда 
мемлекеттікконфессионалдық қатынастардың меншікті бірегей үлгісі жасалады. 

Осыған байланысты, Конституцияда бекітілген, Қазақстан Республикасында (Қазақстан 
азаматы, Қазақстан аумағында заңды түрде жүрген, қашқын немесе азаматтығы жоқ шетел адамы) 
әркім арождан бостандығына құқығы бар, яғни Қазақстан Республикасының жүріп тұрған 
құқықтарының бөлігі болып табылатын халықаралық құқықтың ережесін есепке алумен, әркім өз 
қалауы бойынша дінде немесе сенімде болуға немесе қабылдауға, өз діні мен сенімін жеке дара 
қуаттандыру бостандығына, сонымен бірге көпшілік және жеке ретте басқаларға хабарлап 
ғибадатқа баруға, діни және салттық жораларды орындау мен оқуға құқығы бар және бұл құқық 
қандай да бір жағдайларда шектеуге келмейді.  

Қазақстан Республикасында діни қатынастарды құқықтық реттеу саласында орын алған 
жағдайды, сонымен қатар жоғарыда көрсетілген авторлардың ғылыми еңбектерін сараптап, осы 
мақалада бізбен Қазақстан Республикасында діни бірлестіктердің әрекеттерін құқықтық реттеу 
ерекшеліктерін ғылыми талдау ұйғарылады, сонымен бірге қарастырылған салада Қазақстан 
Республикасының 20 жыл тәуелсіздігі ішіндегі бірнеше қорытындылары жинақталады. 

Осы зерттеудің әдістемелік негізін: әлеуметтікқұқықтық құбылыстардың диалектикалық 
әдісін тану, сонымен қатар жүйелікқұрылымдық, салыстырмалықұқықтық, қисынтеориялық 
және жеке ғылыми әдістерді оқу құрайды. Зерттеу нәтижелерінің дәлдігіне жету үшін берілген 
әдістер кешенді қолданылды. 

Тәуелсіздікті алған бірінші жылдары Қазақстандық заң шығарушы, Қазақстан 
Республикасының Заңын әзірлеу мен қабылдауда 1992 жылдың 15 қаңтарында № 1128XII "Дінге 
сену мен діни бірлестіктердің бостандығы туралы" (ҚР Заңына сәйкес 2011 жылдың 11 қазанында 
№ 483IV күшін жойды) діни бірлестіктердің әрекеттерін және қалыптасу ретін өте либералдық 
реттеді [5]. 

Осындай ең берекелі жерде және үкіметтің бейтарап қатынасының нәтижесінде Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігінің құрылуының алғашқы жылдары осы мәселеге және халықтың 
діни сауаттылығының жеткіліксіздігінен Қазақстанның көптеген азаматтары, әсіресе жас буын 
өкілдері, бүлдіргіш діни күштердің ықпалына түсті. Қазақстанда бұрын ешкімге белгілі болмаған, 
әртүрлі сипаттағы ұйымдар елге көптеп келді.  

Жаңа қолдаушыларды өз қатарларына еліктіру күрестері шақырылған, конфессияаралық 
шиеленісулердің көбейгені байқалады. Оның күшейуіне республикада шетелдік таратушылардың 
белсенді әрекеттері ықпал етуде, миссионерлік әрекеттердің үлкен тәжірибесімен және қомақты 
қаржылық құралдарының болуымен, Қазақстан үшін дәстүрлі діндерді діншілдерге ықпал ету 
күресін талай ығыстырған. Алайда конфессияаралық қайшылық әзірше, қағида бойынша, қоғамға 
қарсы әрекеттерге әкелмейді, негізінен өзінің бәсекелестерінің сынауында дұға жасау 
жиналыстарында "жалған пайғамбар " көрсетілген, көпшіліктің пікірінде діни адамдар,оның 
өзіндік қарқыны жеткілікті қорқынышты белгі болып табылады. Өз бетімен идеологиялық емес 
дін қауіпсіздікке төнген қатерге әкелмейді. ҚР Ұлттық қауіпсіздігінің Комитетінің бұрынғы өкілі 
Нұртай Абыкаев мәлімдегендей, республикада "республиканы дінимистикалық оқуларды тарату 
мақсатында аралайтын және діни  этникалық негіздегі шиеленістер үшін алдынала жағдай 
жасайтын шетелдік діни ұйымдардың саны артты"[6]. 

Атап айтсақ, Қазақстанда кейінгі он жыл ішінде сандық және сапалық діни институттардың 
айтарлықтай саны артты. 2005 жылы 3259 діни бірлестіктер болды, 2004 жылдың 1 қаңтарымен 
салыстырғанда, 102ге көп. Ал 1990 жылы 670 қана діни бірлестіктер болды [7]. 2011 жылы 4551 
діни бірлестіктер болды [8]. 

Қазіргі күнде діни бірлестіктердің саны, жаңа заңның талаптарына сәйкес құқықтық 
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рәсімдерді алған, 3088 діни бірлестіктер 17 конфессияны құрайды. Олардың саны 1463 бірлестікке 
қысқарды, немесе 32% ке дейін [8]. 

Діни бірлестіктердің жалпы саны бойынша көрсетілген: ислам – 2756, Орыс православие 
шіркеуі – 303, Римдіккатолик шіркеуі – 84, протестанттық және жаңа діни қозғалыстар – 1301. 
Діни бірлестіктерге 3377 діни ғимараттар жатады, соның ішінде 2416   мұсылмандық мешіттер, 
269 – православие шіркеуі, 88 – католик костелы, 5 – синагоги, сонымен қатар көптеген 
протестанттық және басқа да шіркеулер [9]. 

Ислам тәуелсіз Қазақстанда ықпалды қоғамдық күш болды. Мұсылмандық қоғам саны екпінді 
дамуда. Егер 1991 ж. олар 68 ғана болса, 2000 ж. басында олардың саны 1652 жетті, ал 2011 ж. 
2756 саналды. Барлық елдерде жаңа мешіттер тұрғызылуда. Сонымен, мысалы, 2011 ж. 2416 
мұсылмандық діни ғимараттар болды [9]. Тұтас алғанда, 1991ден 2013 жж. аралығында, 
Қазақстан аумағында тіркелген,  исламдық бірлестіктердің санының едәуір артқаны көрсетіледі  

Православиелік шіркеудің біздің елімізде тұрақты қалыптасуы Қазақстанның тәуелсіздігін 
алғаннан кейін басталды. Біздің қоғамымыздағы православтардың орны туралы Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев былайша өз пікірін айтқан: "…православиелік және ислам – Қазақстанның 
рухани байлығын негіздейтін екі бағыт" [10]. 

Ар намыс бостандығын тану  сенім білдірушіге толыққанды рухани өмірге қайта келуге 
мүмкіндік берді. Егер 1956 ж. Қазақстанда  бар жоғы Орыс православиелік шіркеуінің 55 приходы 
қызмет етсе, ал 1999 ж. басында  республика территориясында 212 келушілер пен 8 монастырь 
қызмет еткен. Соңғы онжылдықта әрі қарайғы даму байқалады. Ресми мәліметтерге сүйенсек, 
2011 ж. Қазақстанда 303 православиелік қауымдар әрекет етсе, 269 шіркеу мен басқа да культтік 
ғимараттар, сондай  ақ  9 монастырь  тіркелген. Негізінен алғанда барлық шіркеулер мен дұға 
жасайтын үйлерде балалармен қатар үлкендерді де оқытатын демалыстық мектептер қызмет етіп, 
православиелік негіздерді оқыту бойынша шіркеуге келушілерге мектептер ашылған [9]. 1991 
жылдан  2013 жылдар аралығында  Қазақстан  территориясында елдегі Орыс православиелік 
шіркеулер санының көбейгендігінің динамикасы байқалады.   

Қазақстан Республикасында қазіргі уақытта 300 мыңға жуық  католиктер өмір сүреді. 
Католикалық шіркеулерде құдайға табыну орыс, украин, ағылшын, неміс және польша тілдерінде 
жүргізіледі.  Табынушылардың ұлттық құрамы аса кең: құдайға табынуда немістер мен поляктар 
арасынан украиндықтарды, орыстарды, литвалықтарды, кәрістерді және басқа да ұлттардың 
өкілдерін кездестіруге болады. Соңғы 20 жылда  1993 жылдан 2013 жылға дейінгі кезеңде 
Қазақстан Республикасындағы Римдік католикалық шіркеудің діни бірлестіктерінің саны қатты 
өзгеріске ұшырамаған және керісінше   1993 жылы 67ден  2013 жылы 84ке дейін жоғарылаған  

Соңғы жылдардағы тіркелген  мұсылмандық, православиелік және католикалық діни 
бірлестіктердің санының өсуі нәтижесінде лютерандық және баптистік діни бірлестіктердің 
санының азайғандығы  байқалады  

Новоапостоль шіркеуі, " Жетінші күннің Адвентистері", "Иегова куәлары" секілді қауымдар 
мен мормондар ("қасиетті соңғы күндегі Иисус Христ шіркеуі") ерекше орын алады.  

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында 8 жоғары, 6 орта мамандандырылған және  3 
жалпы білім беретін рухани оқыту мекемелері әрекет етеді, сонымен қатар ірі мешіттер мен 
шіркеулерде жексенбілік мектептерде тұрақты түрде курстар қызмет етеді. 2011 жылдың соңында 
республикада 20 елден 400 ге жуық шет елдік миссионерлер жұмыс істеген [9]. 

Елдегі діни оқиғалардың өзгеруіне байланысты діни оқиғаларды шешуде бағалауда жол 
берілетін конфессионаларалық келісімдер мен шарттар мемлекетті құру жолында Қазақстандағы 
жетістіктерді қайта қарастырудың қажеттілігі туындады.  

Мемлекеттікконфессионалдық қатынастарды жетілдірудің мақсатында  11 қазан 2011 жылы 
ҚР  "Діни бірлестіктер мен діни қызмет туралы" заңы қабылданды [11]. Заң діни бірлестіктер 
туралы заңдылықты қажетті құқықтық шектеулерді тұрақтандыру, діни бірлестіктердің мәртебесі 
мен қызметін нақты реттеу, сонымен қатар қазіргі кездегі шындық пен тенденциялар есебінен 
конфессионалдық қатынастарды реттеу ортасында мемлекеттік органдардың жүйелі 
жұмыстарының негізін анықтау  жолымен жаңартуға бағытталған. Аталған заң барлық 
конфессиядағы сенушілердің қызметінің бостандығына кепіл болып табылады және Қазақстан 
Республикасының демократиялық, зайырлы мемлекет ретінде тұрақтандырылғанына негізделіп,  
әркімнің ар намыс бостандығына құқығын бекітіп, әркімнің діни сенімінен тәуелсіз тепетеңдігін 
кепілдік береді. Исламның ханафиттық бағытының тарихи рөлі мен халықтың рухани өмірі мен 
мәдениетінің дамуына православиелік христиандықты таниды, Қазақстан халқының рухани 
мұрасымен сәйкес келетін басқа да діндерді сыйлайды, конфессиааралық келісімдердің, діни 
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толеранттылықтың маңыздылығын және азаматтардың діни сенімдерін сыйлауға  негіздейді. 
Сонымен қатар, өзінің құқықтық мәртебесінде берілген діни сенімдердің ешқандай құқықтық 
артықшылықтарына ие емес. 

Қазақстандық заңдылыққа сәйкес, мемлекет діннен және діни бірлестіктерден бөлектенген. 
Аталған қағида қолданыстағы ҚР Конституциясында көрсетілмеген, бірақ Конституцияның 1

бабында мемлекеттің зайырлы сипаты туралы айтылады, бұл кез келген бағыттағы және ағымдағы 
діни бірлестіктердің мемлекеттен конституциялық алшақтығын көрсетеді. 

Қазақстан Республикасындағы діни бірлестіктер мен азаматтар, шет елдіктер мен азаматтығы 
жоқ тұлғалар дінге қатынасына қарамастан заң алдында тең болып саналады. Қазақстанда әр түрлі 
діни бірлестіктер әрекет етеді. Себебі олар бір құқықтық аумақта болғандықтан, мемлекет 
құқықтық мағынада қандай да бір діни бірлестікке басымдық бере алмайды. Осыған байланысты 
заңға сәйкес ешқандай дін мемлекеттік немесе міндетті түрде қалыптасуы мүмкін емес. 

Бұл тұжырым территориядағы діни бірлестікті алғашқы тіркеу және қайта тіркеу тәртібінің 
ерекшеліктерімен нақтыланады. 

Сонымен, діни бірлестікті тіркеуге алу Қазақстан Республикасының «Заңды тұлғаларды 
мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есепке алу туралы» Заңына сәйкес [12], 
Қазақстан Республикасының «Діни қызмет пен діни бірлестіктер туралы» Заңында көрсетілген 
ерекшеліктер негізінде, сондай  ақ басқа да нормативтік құқықтық актілермен жүзеге асырылады. 

Қазақстан өзін зайырлы мемлекет деп жариялай отырып, арождан бостандығына кепілдік 
беруді жүзеге асыруды шеттетпейді, керісінше зайырлы мемлекет қағидасын өмірге кезеңдеп 
енгізуді, қоғамдағы діни негіздегі шиеленістерді болдырмауды және жоюды, сондайақ сенетін 
және сенбейтіндерге рухани қажеттіліктерді теңдей қанағаттандыру шарттарын қолға алып жатыр.  
Қазақстан Республикасының азаматтарының берілген құқығын жүзеге асыруды конституциондық 
және заңдық реттеуде арождан және діни сенім бостандығы аясында халықаралыққұқықтық 
нормаларға сәйкес келеді. 
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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДИАЛОГ.  МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ И ЕГО АЛЬТЕРНАТИВЫ 

 
Клишина Е.А., м.н.с. НИИ ЭПИ КЭУК, Караганда, Казахстан 

 
Диалог культур был и остается главным в развитии человечества. На протяжении веков и 

тысячелетий происходило взаимообогащение культур, из которых складывалась уникальная 
мозаика человеческой цивилизации. Диалог рассматривается не только как способ обмена 
информацией, но и как средство формирования цивилизованных межконфессиональных 
взаимоотношений, которые открывают путь для успешного сотрудничества по проблемам, 
волнующим общество. Диалог может способствовать устранению межрелигиозных противоречий, 
ввести идеологическое соревнование между религиями и конфессиями в цивилизованные рамки. 

Теория и практика межкультурной коммуникации не отличается однозначностью трактовок, 
можно выделить несколько вариантов мультикультурализма: 

Либеральный культурализм У. Кимлики; 
«Мягкий» мультикультурализм Ч. Кукатаса; 
«Жесткий» мультикультурализм. 
В теоретическом плане мультикультуралистский проект представлен разными версиями – 

рассматривается не только  мультикультурализм «жесткий», делающий акцент на признании 
любых различий, и «мягкий», соединяющий различия с интегрирующими элементами [1]. Есть 
мультикультурализм либеральный, левый, религиознокоммунитарный, феминистский и др., в 
зависимости от мировоззренческой основы и того, что в ней является главным посылом, главной 
ценностью  идея свободы, индивидуализм, равенство, права сексуальных меньшинств, религия и 
интересы религиозной общины и т.д.  

Термин «мультикультурализм» появился в Канаде в 60х гг. ХХ в. для обозначения состояния 
этнокультурного, расового, религиозного разнообразия населения страны. Официально он был 
признан в 1971г [2], явившись своеобразным актом признания государственными институтами 
бесплодности ассимиляционной политики, направленной на гомогенизацию культурно 
многосоставного населения страны. Модель мультикультурализма предполагает легитимацию 
различных форм культурной инаковости, которая лаконично выражена в формуле «интеграция без 
ассимиляции». Это подразумевает, что в границах одного государства сосуществуют различные 
этнокультурные, конфессиональные и т.д. образования, имеющие право на публичную 
репрезентацию и сохранение своих особенных черт, образа жизни, продиктованного культурной 
спецификой. Но тем не менее, мультикультурализм – это также способ контроля и регуляции 
мультикультурной мозаики посредством социальных механизмов. С. Бенхабиб обозначила 
ситуацию культурного плюрализма термином радикальный, или мозаичный мультикультурализм, 
понимая под последним наличие в пределах одного политического образования четко 
дифференцированных общностей, сохраняющих свою идентичность и границы, подобно 
элементам, составляющим мозаику. Во многих зарубежных изданиях говорится о неприемлемости 
«мультикультурализма» как следствия иммиграционных потоков, превзошедших самые смелые 
ожидания. Однако вряд ли можно прогнозировать снижение иммиграции, и, следовательно, нужно 
готовиться к проблемам, с этим связанным.  

Первой моделью преодоления культурноэтнической разнородности является ассимиляция. 
Она ориентирует на полное или близкое к тому растворение меньшинств в более широкой, 
доминирующей культурной и этнической общности. Ярким примером этого может служить 
Франция. Сегодня она, едва ли не единственная из крупных европейских стран, представляет 
собой гражданскую монокультурную нацию, государствонацию. Это стало возможным благодаря 
тому, что Франция в течение длительного времени, начиная с Великой французской революции, 
проводила продуманную и целенаправленную политику культурного универсализма, стремилась 
нивелировать этнические и языковые различия, построить светскую и гражданскую республику. 

Вторая, интегративная модель предполагает сохранение каждой этнокультурной общностью 
своей идентичности. В то же время данная модель базируется на строгом разделении 
общественнополитической и частной сфер. В первой сфере последовательно осуществляется 
принцип равенства прав и свобод всех членов общества. Вторая сфера, охватывающая 
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культурные, этнические, религиозные и другие аспекты, считает их частным делом отдельного 
человека. Следует отметить, что и в этом случае, как правило, проводится политика, направленная 
на стирание культурных, этнических и языковых различий, хотя делается это не всегда открыто. 
Государства, выбравшие вторую модель, называются этническими нациями. Их примером может 
служить Германия. 

Третью модель, мультикультурализм, в известной мере можно определить как попытку 
преодоления предыдущих моделей, некий третий путь решения культурного и национального 
вопросов. Эта модель возникла в Канаде и США. Напомним, что Канада является разнородной в 
культурном, лингвистическом, религиозном и этническом плане страной. Большинство населения 
составляют англоканадцы и франкоканадцы. Одна из самых крупных ее провинций – 
франкоговорящий Квебек  стала источником сепаратизма. Понимая всю опасность такого 
явления, канадские федеральные власти с середины 60х гг. занялись решением данной проблемы, 
используя для этого не грубую силу, а современные цивилизованные формы и способы. Было 
провозглашено равенство английского и французского языков: Канада официально определяет 
себя как многокультурное общество, покоящееся на англофранцузском двуязычии. На уровне 
конституции за Квебеком был закреплен статус провинции с языковой и культурной спецификой. 
Принят специальный закон о многокультурности. Благодаря этим и другим мерам остроту 
проблемы сепаратизма, межкультурной напряженности удалось существенно ослабить. 

Некоторые исследователи понимают мультикультурализм как идеологию и политику, 
надстраивающую над этническими ценностями общенациональные вопервых; вовторых, как 
феномен этнокультурной фрагментации социума, который синонимичен «многокультурности» и 
выступает, таким образом, против культуры как общенационального движения.  

Здесь очень отчетливо прослеживается существующее расхождение между 
мультикультурализмом как идеологией, политикой и мультикультурализмом как культурной 
многосоставностью/ многосегментностью общества, актуализирующей в социуме горизонтальные, 
ризоматические связи, т.е. мультикультурализмом как живой реальностью. Немецкий социолог 
ФранцОлаф Радтке предложил различать четыре типа мультикультуралистского дискурса: 
социальнопедагогический, кулинарноцинический, реактивнофундаменталистский и 
прагматическихозяйственный. Последний из названных подходов вряд ли можно считать 
самостоятельным типом дискурса. Речь в данном случае идет о представителях крупного капитала 
и менеджмента, которые отдают себе отчет в экономической необходимости иммиграции. 

В социальных науках закрепились три уровня понимания мультикультурализма:  
а).демографический (= дискриптивный), суть которого заключается в описании изменений 

демографических, этнокультурных параметров национальных обществ под влиянием эндогенных 
(миграция) и экзогенных (иммиграция) факторов; мультикультурализм в этом случае понимается 
как политика интеграции иммигрантов в принимающее общество;  

б).идеологический, в рамках которого обсуждаются концепции национальных идеологий;  
в).политический, ориентированный на практическое применение принципов 

мультикультурализма как идеологии, политики, рассматривающей права культурных, 
национальных и т.д. меньшинств, реализующей программы их социальной поддержки; в данном 
случае мультикультурализм – это политическая программа, направленная на гармонизацию 
отношений между государством и этническими, культурными меньшинствами его 
составляющими, а также на урегулирование отношений внутри этих меньшинств [3]. 

Деятельность «плавильного котла» в истории США показывает, что данная «переплавка» 
оказывается всего лишь несколько смягченной и ограниченной формой ассимиляции этнических и 
расовых меньшинств с доминирующим государствообразующим этносом (о полной ассимиляции 
можно говорить лишь относительно людей белой расы), аналогичной той, которая происходила в 
национальных европейских государствах. По своей этнокультурной структуре США представляют 
собой одно из самых сложных обществ. Население США исторически складывалось по меньшей 
мере из пяти основных элементов: коренное население – индейцы; потомки рабов, массы которых 
завозились из Африки; религиознонеоднородная первая волна колонистов; политическая и 
экономическая элита англосаксонского происхождения; последующие волны иммигрантов не 
только из европейских, но и из латиноамериканских и азиатских стран. 

Концептуально мультикультурализм претендовал стать решением целого ряда проблем и 
задач – от преодоления традиционного сепаратизма до интеграции новых иммигрантов и придания 
более высокого качества свободам и правам человека. Стал ли он таким решением – вопрос 
риторический. В Западной Европе итог выглядит скорее противоположным образом. Яркими 
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иллюстрациями к тому являются, помимо выдачи замуж 8летних девочек, практика 
многоженства, женское обрезание в африканских диаспорах, нежелание давать девочкам 
образование. Или ситуация в заповедных для полиции иммигрантских кварталах вроде 
брюссельского района Моленбек, описанная в книге фламандской журналистки марокканского 
происхождения Хинд Фраихи «Под прикрытием в маленьком Марокко». Говорят там 
преимущественно на арабском, экстремистская литература пользуется спросом и легкодоступна, а 
жизнь под давлением экстремистов протекает в соответствии с радикальным пониманием 
«исламского порядка» [4].  

Однако по мнению ряда зарубежных, российских и отечественных юристов, культурологов и 
социологов, мультикультурализм как одна из моделей мультикультурного общества оказывается 
несостоятельной в современных условиях. По их мнению, сама идея и политика 
мультикультурализма, вошла в кризисную стадию. В этот же период прозвучали резкие заявления 
лидеров Германии, Франции и Великобритании о провале политики мультикультурализма в 
Европе. В частности премьерминистр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал ограничить 
возможности миграции внутри ЕС, а после решительного отказа Брюсселя рассматривать этот 
вопрос, заявил о возможном выходе страны из Европейского союза. Известная серия официальных 
заявлений на высшем уровне о «крахе мультикультурализма», с которыми в 20102011 гг. 
выступили А.Меркель, Д.Кэмерон и Н.Саркози, и произвела эффект разорвавшейся бомбы. 

Так называемый «провал мультикультурализма» возник из принципиально неверно 
понимаемого подхода к мультикультурности. Культура не является последней инстанцией 
идентичности. Последней инстанцией идентичности является цивилизация. Мультикультурализм 
наиболее эффективен для мирного сосуществования разных культур одной и той же цивилизации, 
как это происходит, например, в Канаде. Для Германии, где немцы (христиане) соседствуют с 
турками (мусульманами) и православными жителями бывшего СССР, а христиане разделены на 
католиков и протестантов (лютеран), мы имеем столкновение цивилизационного характера. В 
Великобритании ситуация еще более пестрая – белое население соседствует с индийским, 
пакистанским и афроамериканским – здесь смешалось еще больше разных цивилизаций. 

Согласно подходу Хантингтона, культурная политика в принципе не может решать проблем 
цивилизации, основанной на системе мотиваций. В тот самый момент, когда западный 
потребительский мир стоит перед необходимотью отказа от построения единого 
цивилизационного проекта для всей планеты и отказа от попытки создать единую систему 
мотиваций на уровне новых трансценденций, сведя ее к либеральнодемократическим догмам и 
технологическому прогрессу, вот тогда и возник так называемый провал мультикультурализма. 
Какова же перспектива? 

Межрелигиозный диалог поможет объединению усилий людей различных вероисповеданий и 
национальностей ответить на глобальные угрозы, несущие беды человечеству. Диалог может 
способствовать устранению межрелигиозных противоречий, ввести идеологическое соревнование 
между этносами и конфессиями в цивилизованные рамки. Межрелигиозный диалог поможет 
объединению усилий людей различных вероисповеданий и национальностей на борьбу против 
глобальных угроз, несущих беды человечеству. Межрелигиозный диалог поможет обществу 
осознать тот факт, что реальные причины, лежащие в основе религиознополитического 
экстремизма и международного терроризма бесперспективно искать только в том или ином 
религиозном учении. Тем самым будет облегчен поиск подлинных причин таких явлений, а 
следовательно средств и методов эффективной борьбы с ними. Межрелигиозный диалог, дает 
мощные стимулы для налаживания необходимой воспитательной работы, направленной на 
предупреждение подобных преступных деяний в будущем. 

Принципы межконфессионального диалога: 
принцип толерантности, 
открытость его участников, 
отказ от критического рассмотрения вероучительных вопросов. 
По инициативе Президента РК Назарбаева Н.А. был создан Международный центр культур и 

религий МЮ Республики Казахстан и разработана Казахстанская модель межэтнического и 
межконфессионального согласия. В целях реализации этой модели был создан Международный 
центр культур и религий, в основе деятельности которого  лежат базовые принципы дальнейшего 
укрепления культурной, религиозной и цивилизационной идентичности, а также всемерного 
развития диалога религий. 
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Государство поддерживает деятельность региональных национальнокультурных центров, 
республиканских и региональных национальных газет, радио и телепрограмм, национальных 
театров.  

Казахстан постепенно обретает путь собственного развития. И не просто обретает, а 
формирует у себя способность следовать ему, сохраняя свою идентичность и целостность. Любая 
модель межкультурного согласия имеет свою специфику и предназначение. Наша модель строится 
на принципах дружбы, согласия, толерантности и совместного достижения стратегических целей.  

Основополагающая идея национальной политики РК  формирование казахстанской нации как 
единой этнополитической общности на основе межэтнической интеграции, духовнокультурного 
единения  обеспечивает единство народа и культур Казахстана. 

Через проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий Казахстан показывает 
всему мировому сообществу пример общенационального консенсуса и консолидации мирового 
сообщества.  

Безусловный успех реализации инициативы Казахстана по проведению 
межконфессионального форума отразили представительный состав и высокий уровень участников 
I Съезда. Форум продемонстрировал актуальность и необходимость воплощения идеи 
сотрудничества и единения представителей различных религий во имя достойной жизни людей 
всего мира. Идею Съезда поддержали такие влиятельные политики мира как К. Аннан, Дж. Буш, 
М. Тэтчер, Цзянь Цземинь, Н. Манделла, Ж. д'Эстен и другие. 

Инициатива Главы государства по созыву религиозных лидеров мира в Астане имела важное 
значение в развитии глобального процесса диалога культур и цивилизаций. Были приняты 
«Принципы межрелигиозного диалога», где нашли отражение базовые составляющие, которыми 
руководствовались участники в ходе работы Съезда. По итогам второго Съезда его участники 
приняли совместную Декларацию, призывающую представителей всех религий и этнических 
групп к недопущению конфликтов на основе культурных и религиозных различий. В этом 
документе емко отражена глобальная потребность в замене «идеологии противостояния» на 
«культуру мира». Главной его темой стало повышение роли духовных лидеров в позитивном 
решении любых вопросов, в контексте их посильного вклада в обеспечение толерантного мира, 
основанного на взаимном уважении и сотрудничестве.  

По замыслу Главы государства, диалог между лидерами мировых и традиционных религий, 
построенный на основе доверия и взаимопонимания, открыло широкие перспективы для 
международного сотрудничества в этой сфере и способствует преодолению таких негативных 
проявлений нашего времени, как насилие, религиозный экстремизм и терроризм. 

II съезд лидеров мировых и традиционных религий прошел под общей тематикой «Религия, 
общество и международная безопасность» в рамках двух ключевых направлений: «Свобода 
вероисповедания и уважение последователей других религий» и «Роль религиозных лидеров в 
укреплении международной безопасности».   

По итогам третьего Форума участники приняли совместную Декларацию, в которой 
призывают общественность постоянно способствовать усилиям религиозных лидеров и 
организаций для установления истинного межрелигиозного диалога, поддерживать диалог 
религий и цивилизаций, направленный на улучшение взаимопонимания и уважения. Главной его 
темой съезда стало повышение роли духовных лидеров в позитивном решении любых вопросов, в 
контексте их посильного вклада в обеспечение толерантного мира, основанного на взаимном 
уважении и сотрудничестве.  

В рамках IV Съезда состоялось первое заседание Совета религиозных лидеров, нацеленного 
на определение приоритетов и механизмов обеспечения диалога и сотрудничества с другими 
форумами и международными организациями, работа которых направлена на культурное и 
экономическое взаимодействие. В форуме с главной тематикой «Мир и согласие как выбор 
человечества» приняло участие 85 делегаций из 40 стран мира.  

По итогам работы IV Съезда принято Обращение его участников. В этом документе прозвучал 
призыв, наполненный высоким духовным смыслом. Религиозные лидеры обратились ко всему 
человечеству – стремиться к взаимодействию, согласию и миру, справедливости и созиданию во 
имя будущего нашей планеты. 

Особую актуальность V форуму духовных иерархов придали растущая глобальная 
геополитическая напряженность, конфликты в разных точках планеты на этнической и 
религиозной почве. Именно поэтому центральной темой мероприятия стал «Диалог во имя мира и 
развития», ведь именно готовность к компромиссам служит отправной точкой в деле укрепления 
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стабильности и согласия на планете.В рамках двухдневной программы форума были проведены 
Второе заседание Совета религиозных лидеров, Пленарное заседание по основной тематике 
Съезда, 4 секционных заседания, в ходе которых были обсуждены вопросы ответственности 
религиозных лидеров перед человечеством, влияния религии на молодежь, тенденции взаимного 
влияния религии и политики, а также роль диалога в укреплении мира и безопасности.  

В настоящее время в Казахстане в мире и согласии проживают представители около 140 
этносов и 18 конфессий. Осознавая процесс десекуляризации, Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев выдвинул инициативу проведения форума мировых и традиционных религий в столице 
республики  городе Астане, который собираете на своей площадке людей, которые ищут пути к 
миру и созиданию. Наша страна имеет богатый опыт поддержания межэтнического и 
межконфессионального согласия и готова к широкому и эффективному сотрудничеству в этой 
сфере. Это ли не альтернатива западному мультикультурализму? 

В какой мере казахстанское общество мультикультурно? Насколько мультикультурализм 
способен эволюционировать, может ли он быть капитально переработан, возможна ли в этом 
случае мультикультурная интеграция в современном западном, европейском контексте, и на какой 
основе? Важнейшая концептуальная задача состоит, видимо, в том, чтобы определить границы и 
содержание того минимального ценностного, культурного, Национального, этнокультурного, 
конфессионального консенсуса (а не только гражданскоправового), без которого интеграция 
неосуществима, а мультикультурность обрачивается фрагментацией и конфликтами.  
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АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА – ИНСТИТУТ МИРА И СОГЛАСИЯ 

 
Клишина Е.А.м.н.с. НИИ ЭПИ., Кобжанова А.Н. КЭУК, Караганда, Казахстан 

 
Сегодня во многих странах в различных формах проявляется неуважение, сеются семена 

злобы к представителям других этносов. Дружба народов, языковая политика, которые 
процветают в нашем многонациональном Казахстане, заслуживают признания и почтения. 
Огромное влияние в создании нашего мирного общества, где люди относятся друг к другу с 
уважением и толерантностью, оказала созданная 20 лет назад Ассамблея народа Казахстана. 
Испытав на себе огромнейший опыт человеческих взаимоотношений, она стала движущей 
политической, нравственной силой, в которой накоплен дух всех наций. Ассамблея получила 
признание мирового сообщества, руководители многих стран мира изучают нашу уникальную 
модель межэтнического и межконфессионального согласия.  

Ассамблея народа Казахстана  консультативносовещательный орган при Президенте 
Республики Казахстан. 

Казахстан является многонациональным государством, в котором проживает около 140ти 
национальностей. С первых дней независимости, политика нашего государства направлена на 
обеспечение мира и согласия этносов, национальных групп, населяющих нашу страну. Каждый 
гражданин Республики Казахстан, независимо от национальной, расовой и религиозной 
принадлежности имеет равные права.  
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В поздравлении Президента Н. А. Назарбаева с 20летием Ассамблеи народа Казахстана 
отмечается: «Ассамблея народа Казахстана – это главный и прочный фундамент мира, согласия и 
дружбы всех этносов, живущих на благословенной земле нашей Родины. Она сыграла важнейшую 
роль в истории становления и укрепления независимости, всенародном принятии Конституции 
Республики Казахстан, проведении глубоких реформ экономики, масштабных преобразований 
социальных и политических основ нашего общества. Ассамблея народа Казахстана стала вечной 
хранительницей единства нашего многонационального народа. Она утверждает в сознании 
казахстанцев великие общие ценности  единство, стабильность, толерантность, всеобщий труд, 
патриотизм». 

В 1990х гг., когда Казахстан находился в тяжелой экономической и политической ситуации 
Н. А. Назарбаев, в первую очередь, выдвигает принцип межнационального согласия. Данное 
согласие определяет “особенности казахстанского пути построения демократического правового 
государства и особенности нашего вхождения в мировое сообщество”. 

Ассамблея народа Казахстана  это объединение усилий всех этнокультурных  центров, 
которая может обеспечить необходимые пути конструктивного диалога, общение со всеми 
национальностями Казахстана, постоянно находиться в курсе всех насущных проблем и находить 
их решения. Ассамблея   это символ нашего мира и единства. 

В 2007 году, по предложению Главы государства была самым принципиальным образом 
повышена роль Ассамблеи народа Казахстана, получившей высокий конституционный статус. В 
п.1 ст.51 Конституции РК 1995 г. было внесено дополнение: «Девять депутатов Мажилиса 
избираются Ассамблеей народа Казахстана». Конституционноправовой статус Ассамблеи был 
установлен в целях реализации государственной национальной политики, обеспечения 
общественнополитической стабильности в стране и повышения эффективности взаимодействия 
государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений.  

Ассамблея народа Казахстана последовательно, шаг за шагом совершенствует нашу модель 
межэтнической толерантности, обеспечивая равенство прав и интересов граждан независимо от 
национальной и религиозной принадлежности.  

Единство  основа успеха любой страны. Оно дает чувство сопричастности, позволяет 
каждому гражданину ощутить себя частичкой народа и своим трудом приносить пользу делу всех 
поколений. Именно любовь к своей родине является первейшим признаком гражданской зрелости.  

Исключительно важная роль в деятельности Ассамблеи народа Казахстана отводится 
правильной языковой политике, способствующей гражданскому согласию в Казахстане, 
укреплению дружбы между народами, проживающими в республике, сохранению стабильности и 
мира. Благодаря Ассамблее народа Казахстана в республике оказывается существенная помощь 
языкам всех диаспор, функционируют национальные детские сады и школы, выходят газеты и 
журналы на различных языках, телепередачи, организуется благотворительная деятельность. 

Реальное подтверждение этому  казахстанские курды, которые после многочисленных 
гонений и репрессий обрели в Казахстане настоящую Родину. В Казахстане курды имеют право на 
свободное развитие родного языка и культуры. Курдский язык изучается как в образовательных, 
так и в воскресных школах. И сегодня подавляющее большинство казахстанских курдов свободно 
владеют, кроме родного курдского, государственным языком страны – казахским и языком 
межнационального общения  русским, многие знают и другие языки. 

Мир устроен так, что этнические, языковые, культурные различия, которые есть, в обозримой 
перспективе будут всегда, но они не должны быть разъединяющими межами, а объединяющим 
началом, они должны быть основой взаимообогащения народов, культур, цивилизаций. История 
Ассамблеи  это история нашей стабильности, мы ее должны беречь, о ней мы должны всегда 
помнить и дорожить. Это самое главное для народной памяти, для дружбы и взаимопонимания 
людей. Своим продуманными действиями руководство страны во главе с Лидером Нации Н. А. 
Назарбаевым создало равные возможности для экономического, политического и культурного 
развития всех этнических групп, проживающих в Республике.  Уважение друг к другу и равенство 
всех казахстанцев, независимо от их этнической принадлежности и вероисповедания, неуклонное 
укрепление общественного согласия,  дружба народов были и остаются ключевым приоритетами 
казахстанской государственной политики. 

В структуру Ассамблеи народа Казахстана входят: 
Научноэкспертный совет АНК; 
Клуб журналистов и экспертов по вопросам межэтнических отношений при АНК; 
Общественный фонд «Фонд АНК»; 
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Методический центр инновационных технологий обучения языкам «Тілдарын»; 
Ассоциация предпринимателей АНК. 
Действует 88 школ, в которых обучение полностью ведется на узбекском, таджикском, 

уйгурском и украинском языках. В 108 школах языки 22 этносов Казахстана преподаются в 
качестве самостоятельного предмета. Кроме того, открыто 195 специализированных 
лингвистических центров, где не только дети, но и взрослые могут изучать языки 30ти этносов. 

Во всех регионах функционируют Дома дружбы, которые расположены в регионах с 
полиэтничным составом населения. В городе Алматы действует «Дом Дружбы», в Астане – 
Дворец мира и согласия, построенный по поручению Главы государства. Здесь проходят 
ежегодные сессии Ассамблеи народа Казахстана, съезды мировых и традиционных религий, 
знаковые мероприятия. Кроме казахских и русских театров, в стране работают еще четыре 
национальных театра – узбекский, уйгурский, корейский и немецкий. 

Особое место в сфере этнокультурных взаимоотношений в Республике Казахстан отведено 
поддержке развития информационнокоммуникационных ресурсов этнокультурных объединений. 
На информационном поле активно работают более 35 этнических газет и журналов. Наиболее 
крупных 6 этнических республиканских газет работают при государственной поддержке. Газеты и 
журналы выпускаются на 11ти языках, радиопередачи  на 8ми, а телепередачи на 7ми языках. 

Особое место в сфере этнокультурных взаимоотношений в Республике Казахстан отведено 
поддержке развития информационнокоммуникационных ресурсов этнокультурных объединений. 
На информационном поле активно работают более 35 этнических газет и журналов. Наиболее 
крупных 6 этнических республиканских газет работают при государственной поддержке. Газеты и 
журналы выпускаются на 11ти языках, радиопередачи  на 8ми, а телепередачи на 7ми языках. 

Ассамблея народа Казахстана внесла бесценный вклад в сохранение и укрепление мира и 
согласия в стране. Благодаря ее деятельности республика успешно прошла путь строительства 
общегражданской идентичности и при этом сохранила культурную самобытность всех 
казахстанских этносов. Приоритетные направления деятельности на ближайшие годы – разработка 
доктрины национального единства, дальнейшее усиление практической работы Ассамблеи и ее 
территориальных подразделений, воспитание подрастающего поколения, пропаганда 
необходимости изучения государственного языка. Она стала уникальным механизмом 
межкультурного и межэтнического диалога, действенным инструментом народной дипломатии, 
взаимодействия государства и гражданского общества. Благодаря этим мерам в Казахстане 
сформировалась особая модель доверия и толерантности, солидарности и взаимопонимания между 
всеми этносами. 

Все это говорит о важности постоянного внимания к вопросам деятельности Ассамблеи 
народа Казахстана, всецело обеспечивающего общественное согласие и политическую 
стабильность в казахстанском обществе. Поэтому в условиях постоянных вызовов и угроз 
глобализации органы государства и все институты гражданского общества рука об руку с 
Ассамблеей должны и далее вести постоянный мониторинг изменяющейся обстановки в развитии 
национальных и межнациональных отношений в стране. 

Вместе с тем, надо всегда помнить, что межнациональное согласие и национальное единство в 
обществе не даются раз и навсегда. Это – постоянный каждодневный труд всех без исключения 
казахстанцев, это – труд, за который несет ответственность каждый из нас. 

Сегодня Ассамблея народа Казахстана своей кропотливой повседневной работой утверждает в 
нашем обществе важнейшие общие ценности: единство, стабильность, толерантность, патриотизм, 
формируя у казахстанцев высокую ответственность и гордость за нашу вечную Родину – Мәңгілік 
Ел. «Несмотря на этническое, культурное и религиозное многообразие, мы сохранили в стране 
мир и политическую стабильность, – подчеркивается в Послании Президента Н. А. Назарбаева 
народу Казахстана «Стратегия «Казахстан2050»: Новый политический курс состоявшегося 
государства». – Казахстан стал родным домом для представителей 140 этносов и 17 конфессий. 
Гражданский мир и межнациональное согласие – наша главная ценность. Мир и согласие, диалог 
культур и религий в нашей многонациональной стране справедливо признаны мировым эталоном. 
Ассамблея народа Казахстана стала уникальной евразийской моделью диалога культур».  

В республике созданы все необходимые условия для развития культуры, языка, традиций всех 
этносов нашей республики. Деятельность Ассамблеи способствует росту международного 
авторитета Казахстана как страны, эффективно решающей вопросы межэтнических отношений. 

Сегодня опыт ее работы становится привлекательным и полезным для многих стран мира. 
Сегодня Конституция и Ассамблея народа Казахстана не просто ровесники. Это две великие 
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ценности, ставшие фундаментом стабильности, модернизации и процветания. Доверие, традиции, 
транспарентность, толерантность,  это именно те принципы, которые легли в основу нашего 
многонационального процветающего государства. В основу политики государства в 
межэтнической сфере положен принцип «Единство в многообразии». 

Имеется Закон  РК от 20 октября 2008 года № 70IV “Об Ассамблее народа Казахстана”, 
который определяет статус, порядок формирования и организацию работы Ассамблеи народа 
Казахстана, направленных на реализацию государственной национальной политики, обеспечение 
общественнополитической стабильности в Республике Казахстан и повышение эффективности 
взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических 
отношений.  

Президентом Республики Казахстан 2015 год был объявлен годом Ассамблеи народа 
Казахстан.  Символом старта года Ассамблеи стало поднятие флага 20летия Ассамблеи на 
площади перед Домом дружбы народа в Алматы. Флаг подняли именитые спортсмены, чемпионы 
Олимпийских игр Майя Манеза, Владимир Смирнов, чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай.  

По мнению членов этнокультурных объединений Алматы, объявление Года Ассамблеи даст 
результаты в укреплении единства народа, консолидации общества вокруг политики мира и 
согласия Главы государства, обеспечит достижение целей Стратегии «Казахстан2050», 
концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2020 года и поможет в реализации 
основополагающего принципа государственной политики «Одна страна, один народ». 

«Несмотря на этническое, культурное и религиозное многообразие, мы сохранили в стране 
мир и политическую стабильность, – подчеркивается в Послании Президента Н. А. Назарбаева 
народу Казахстана «Стратегия «Казахстан2050»: Новый политический курс состоявшегося 
государства». – Казахстан стал родным домом для представителей 140 этносов и 17 конфессий. 
Гражданский мир и межнациональное согласие – наша главная ценность. Мир и согласие, диалог 
культур и религий в нашей многонациональной стране справедливо признаны мировым эталоном. 
Ассамблея народа Казахстана стала уникальной евразийской моделью диалога культур». Поэтому, 
конечно, нельзя не признать то огромное влияние, которое оказала Ассамблея, являясь 
уникальным институтом общественного и межнационального согласия по объединению всех 
национальных групп нашей страны в единый казахстанский народ.  

Ассамблея народа Казахстана, как и другие государственные органы и институты 
гражданского общества, вносит свою лепту в строительство общества равных возможностей, где 
все равны перед законом, где не должно быть хороших или плохих по этническим или другим 
признакам, «и не должно быть никаких преференций никаким этносам, права и обязанности у всех 
одинаковы». 
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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ – 

ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ И СОГЛАСИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Клишина Е.А., м.н.с, НИИ ЭПИ, Лисичкина В.,  КЭУК, Караганда, Казахстан 
 

Диалог культур был и остается главным в развитии человечества. Именно поэтому многие 
религиозные деятели настоятельно поднимают вопрос о необходимости организации диалога 
между различными религиями (конфессиями), как на региональном, так и на международном 
уровнях. На сегодняшний день очень важен поиск практических решений, которые могли бы 
способствовать взаимному диалогу представителей различных религиозных объединений, 
конфессий, культурных центров, социальных групп и институтов гражданского общества.  

Межконфессиональный диалог правильно понимать, ни как диалог религий, а как диалог 
представителей этих религий. Но зачастую при использовании этого термина его понимают 
именно как диалог религий. Что же такое межконфессиональный диалог? Межконфессиональный 
диалог  это общение представителей разных религий не с целью навязать свои верования, а 
разговор в атмосфере терпимости, тепла, любви, взаимоуважения, открытости, свободы, 
искренности для того, чтобы понять, принять и научиться жить, сотрудничать и 
взаимодействовать вместе. 

То, что сегодня происходит в мире: конфликты, терроризм, войны на религиозной или 
национальной почве, экономическая разобщенность, загрязнение окружающей среды, все это 
общемировые проблемы, которые касаются каждого человека. И в решении этих проблем 
межконфессиональный диалог играет важную роль. 

Межконфессиональный диалог вовсе не означает, что человек должен отказываться от правил 
и убеждений, которым он следует. В процессе диалога, каждый должен относиться с уважением к 
религии собеседника, познакомиться с ней, разобраться в системе ценностей, а также представить 
свою систему мышления, свои культурные, религиозные ценности. Это необходимо, так как 
история показывает нам, что множество проблем в мире появлялось именно потому, что кто  то 
хотел навязать свою точку зрения, а кто  то не желал слушать другого. 

Таким образом, диалог является самым лучшим и логически правильным путем в деле 
формирования стабильного глобального мира. Нынешние условия таковы, что ни одна страна, ни 
одна группа в одиночестве не в состоянии стать счастливой и жить в абсолютной безопасности и в 
абсолютном покое. 

«Польза от постоянного диалога между религиями может быть огромной. Вопервых, такой 
диалог может способствовать устранению (или хотя бы сглаживанию) межрелигиозных 
противоречий, ввести идеологическое соревнование между религиями и конфессиями в 
цивилизованные рамки, что весьма положительно скажется на национальных отношениях и 
социальнополитической стабильности. Вовторых, межрелигиозный диалог поможет 
объединению усилий людей различных вероисповеданий и национальностей на борьбу против 
глобальных угроз, несущих беды человечеству. Втретьих, межрелигиозный диалог, поможет 
обществу осознать тот факт, что реальные причины, лежащие в основе религиознополитического 
экстремизма и международного терроризма бесперспективно искать в том или ином религиозном 
учении. Тем самым будет облегчен поиск подлинных причин таких явлений, а, следовательно, 
средств и методов эффективной борьбы с ними. Вчетвертых, межрелигиозный диалог, дает 
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мощные стимулы для налаживания необходимой воспитательной работы, направленной на 
предупреждение подобных преступных деяний в будущем» [1].   

На протяжении своего существования человечество выработало принципы межрелигиозного 
диалога.  

Принципы межрелигиозного диалога  это минимум исходных положений, принимаемых его 
участниками, не придерживаясь которых невозможно приступать к самому диалогу. Следует 
выделить пять наиболее важных принципов: 

1. Первейшим из них является принцип толерантности. В данном контексте толерантность 
есть терпимое отношение последователей одной религиозноконфессиональной общности к 
последователям других религиозноконфессиональных общностей. Каждый придерживается своих 
религиозных убеждений и признает такое же право за другими.   

2. Исключительное значение для организации межрелигиозного диалога имеет принцип 
равноправия его участников. Добровольно договариваются лишь равные. Любая попытка 
поставить одного из участников диалога в привилегированное положение является препятствием 
для нормального течения диалога.   

3. Еще одним важным принципом межрелигиозного диалога является открытость его 
участников. Открытость  это нескрываемое от других искреннее выражение своей позиций, 
сочетающееся со стремлением слушать и слышать других, непредвзято воспринимая и оценивая 
их точку зрения. Открытость вовсе не тождественна требованию отказа участников диалога от 
своих убеждений или уступки чужим убеждениям. Ее ценность в том, что она помогает субъектам 
диалога лучше уяснить взгляды друг друга, благоприятствует сопоставлению различных мнений, 
выявлению общих интересов и выработке согласованных решений. 

4. Конструктивный подход, нацеленность на позитивные результаты является еще одним 
необходимым принципом межрелигиозного диалога. Религиозный плюрализм, идейная 
конкуренция конфессий предполагает несовпадение позиций участников диалога. Настроенные на 
конструктивность субъекты диалога приходят при обсуждении общих проблем к принятию 
взаимно приемлемых решений на компромиссной основе. Разногласия устраняются путем 
согласований. Компромисс возможен и необходим в вопросах, касающихся земного бытия, 
социальнополитических установок и культурного разнообразия.  

5. Отказ от критического рассмотрения вероучений. Начало полемики о преимуществах или 
недостатках того или иного религиозного учения означает конец диалога. 

Диалог предполагает, что этот мир останется разнообразным и многоголосным. «Движение к 
диалогу  это путь, в котором каждая из конфессий должна научиться новому способу мышления. 
Мышлению, которое, не отрицая самобытности, индивидуальности различных религиозных 
миропониманий, открыто для общения и взаимопонимания. Ростки такого мышления есть в любой 
религии, их нужно бережно сохранять и взращивать» [2].  

С обретением независимости в 1991 году Республика Казахстан вступила в новый этап 
исторического развития, который характеризовался множеством политических, экономических, 
социальных и культурных изменений. Эти изменения были невозможны без стабильности и 
консолидации общества. В 1997 году в Послании народу Казахстана «Казахстан  2030» Президент 
страны Н.А.Назарбаев подчеркнул: «…до сильной стабильности, а тем более консолидации и 
единства ещё далеко, и предстоит большая работа, чтобы все мы чувствовали себя единой семьёй, 
знали свои цели и двигались к ним согласованно» [3, с.6].   

Принцип толерантности или веротерпимости всегда был присущ народу Казахстана. За годы 
независимости Казахстан продемонстрировал миру наличие своей стратегии достижения 
межнационального согласия. Наши действия были нацелены не просто на возрождение культуры 
народов Казахстана, а на ведение постоянного диалога, выстраивание добрых отношений между 
всеми этническими и конфессиональными группами в нашей стране. Можно с уверенностью 
сказать, что в процессе диалога мы добились больших успехов:  

в Казахстане утверждены принципы и нормы межконфессиональной толерантности; 
укреплены взаимопонимание и терпимость между различными религиозными 

объединениями; 
достигнуто сотрудничество государственных органов, культурных, религиозных 

объединений. 
Достижение межконфессионального мира является важным условием существования 

современного казахстанского общества. Сегодня в Казахстане в мире и согласии проживают 
представители более 140 этнических и 18 конфессий.  
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Основы многоконфессионального государства заложены законодательством с первых лет 
существования независимой республики. В соответствии с Конституцией Казахстан является 
светским государством. Статья 19 Конституции гласит: «Каждый вправе определять и указывать 
или не указывать свою национальную, партийную и религиозную принадлежность». Статья 22 
провозглашает: «Каждый имеет право на свободу совести». В Казахстане гарантирована свобода 
вероисповедания и провозглашено отделение религии от государства. Национальная политика 
Казахстана – миротворческая и созидательная, нацеленная на взаимопонимание людей разных 
национальностей и достижения межэтнического согласия. Государство поддерживает 
деятельность региональных национальнокультурных центров, республиканских и региональных 
национальных газет, радио и телепрограмм, национальных театров. Одним из основных 
достижений в деле установления духовного согласия в Казахстане является проведение съездов 
мировых и традиционных религий. Идея по организации и проведению Съезда лидеров мировых и 
традиционных религий в столице Казахстана Астане принадлежит Президенту страны. 
Уникальность съезда состоит в том, что с инициативой его проведения впервые выступили не 
лидеры конфессий, а руководитель светского государства. Инициатива казахстанского президента 
получила широкую поддержку со стороны международного сообщества, став отправной точкой в 
создании глобальной диалоговой площадки, на которой люди могут говорить друг другу о том, 
что их волнует, совместно искать точки соприкосновения мнений и взаимодействия. По 
инициативе Президента страны создан Международный центр культур и религий МЮ РК. 
Основной целью данного центра является исследование мирового опыта развития и 
взаимодействия культур, религий, особенностей государственной политики Республики Казахстан 
по укреплению межконфессионального согласия и единства народа Казахстана. Большую роль в 
деле сохранения и укрепления национального и межконфессионального единства играет 
Ассамблея народа Казахстана. За годы своего существования Ассамблея народа Казахстана 
прошла длительный путь развития. Во многом благодаря работе Ассамблеи в нашей стране 
сформировалась уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия, где 
каждый гражданин, независимо от этнической или религиозной принадлежности, обладает и 
пользуется всей полнотой гражданских прав и свобод, гарантируемых Конституцией. В 
республике созданы все необходимые условия для развития культуры, языка, традиций всех 
этносов Казахстана. 

Второе десятилетие нашей истории совпало с новым столетием, которое столкнулось с 
небывалым ростом межнациональной и религиозной вражды. Поэтому мы должны гордиться тем, 
что главным достижением Казахстана является межэтническое согласие, мир и стабильность в 
нашем общем доме. 

В сложных условиях нам удалось создать универсальную модель взаимоотношений между 
всеми этническими и конфессиональными группами, проживающими в нашей стране. Эта модель 
основана на взаимопонимании и терпимости, патриотизме и гражданской ответственности за 
судьбу страны у представителей всех этносов, живущих на древней земле казахов.  

Жить в современном мире – значит быть открытым и терпимым к другим народам, культурам, 
религиям. Обеспечение единства многонационального Казахстана – это не только достижение 
прошлого и настоящего, но и задача будущего. Все народы и религии имеют право на 
существование, важно помнить об этом. «Ценности духовной свободы, независимости, 
открытости, терпимости друг к другу, взаимоуважения, соучастия, дружбы и любви – 
концентрируются и в своей полноте наиболее адекватно воплощаются в «идеологии» диалога» [4].  

Глава государства Нурсултан Назарбаев подчеркивает: «Казахстан – это единая земля, единый 
народ, единое будущее. Я призываю всех казахстанцев к дальнейшему укреплению 
межнационального и межконфессионального согласия. Это наши вечные ценности. Только 
соблюдая эти канонические истины, мы сможем говорить о вечном народе, вечной столице и 
вечном государстве» [5].  
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Проблема формирования толерантности – одна из самых острых проблем современности. Это 

объясняется целым рядом причин: резкое расслоение мировой цивилизации по экономическим, 
социальным и другим признакам и связанный с этим рост нетерпимости; развитие религиозного 
экстремизма; обострение межнациональных отношений, вызванное локальными войнами, 
проблемами беженцев и т.д. В Преамбуле Устава ЮНЕСКО подчеркивается, что «мир должен 
базироваться на интеллектуальной и нравственной солидарности человечества», также 
напоминается, что во Всеобщей декларации прав человека провозглашается, что «каждый человек 
имеет право на свободу мысли, совести и религии», «на свободу убеждений и на свободное 
выражение их» , и что образование «должно содействовать взаимопониманию, терпимости и 
дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами»  

Толерантность как явление культуры зародилась в эпоху античности. С ней связана система 
ценностей – свободы, равенства, уважения к человеческой личности, ее индивидуальности на 
основе мифологического типа мировоззрения. Древние римляне возвели это понятие в ранг 
закона, официальной доктрины. Дипломатия и юриспруденция ввели понятие «толерантность» в 
свой арсенал как одну из основополагающих норм гражданского права. 

Толерантность (англ., фр. tolerance – терпимость, лат. tolerantia – терпение)  терпимость, 
снисходительность к чужим мнениям, верованиям, поведению, обычаям, культуре, чувствам, 
идеям, один из основных демократических принципов, неразрывно связанный с концепциями 
плюрализма, свободы и прав человека [1, с. 488]. 

Толерантность – это качество нравственной, правовой, политической культуры каждого 
общества, каждого гражданина, невзирая на пол, возраст, этническую, конфессиональную или 
расовую принадлежность. Основным требованием толерантной культуры является свободное 
вероисповедание свободно избранных нравственных, социальнополитических, 
мировоззренческих предпочтений. 

Участившиеся в последнее время акты нетерпимости, насилия, терроризма, дискриминации по 
отношению к национальным, этническим, религиозным группам общества вызывают во всем мире 
чувство тревоги, поэтому необходимо сделать все для распространения и утверждения идеалов 
толерантности. Толерантность как признание ценности многообразия личностей и культур должно 
стать жизненно важным принципом и необходимым условием мира и социальноэкономического 
развития всех народов. Сложившаяся ситуация заставляет поновому взглянуть на 
взаимоотношения между людьми одного коллектива, отдельных народностей, мирового 
сообщества в целом. Происходит осознание важности решения этой глобальной проблемы. 
Первоосновой должна стать активная позиция каждого, адекватное отношение к проявлениям 
иного мировоззрения, культуры, языка, поведения. 

Толерантность является важнейшим условием нахождения компромиссов ,преодоления 
конфликтов. Нетерпимость ведет человечество к братской могиле, поэтому проблема 
толерантности сегодня обрела международный смысл. Не случайно Генеральная Ассамблея ООН 
в декабре 1992 года принял резолюцию, приветствующую инициативу ЮНЕСКО провести год 
Организации Объединенных  Наций, посвященный терпимости. Этот год был приурочен к 
пятидесятой годовщине образования ООН и ЮНЕСКО. 

http://www.kazportal.kz/
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Государства  члены ООН объявили 16 ноября ежегодным Международным Днем 
Толерантности. «Толерантность – это то, что делает возможным достижение мира и ведет от 
культуры войны  к культуре мира»  говорится в Декларации принципов толерантности, принятой  
Генеральной Конференцией  ЮНЕСКО в 1995 году. 

В Декларации определено понятие толерантности как: 
уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, 

форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности; 
отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждение норм, установленных в 

международноправовых актах в области прав человека. 
Толерантность  не уступка, снисхождение или потворство, а прежде всего активное 

отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и основных свобод человека. 
Толерантность  привилегия сильных и умных, не сомневающихся в своих способностях 
продвигаться на пути к истине через диалог и разнообразие мнений и позиций. 

ООН выступает против дискриминации  расовой, по признаку пола, национальности, в 
системе образования и т. д. Однако дискриминация возникает, как следствие различия в 
экономическом и социальном положении людей. 

«Воспитание толерантности – это вопрос психологического взросления и духовного 
становления. Для этого необходимо осознавать, что все окружающее нас составляет часть единого 
целого, что невозможно причинить вред другому, не навредив себе. Подобная философия 
порождает чувство уважения ко всему живому. Толерантное сознание позволяет брать 
ответственность за происходящее на себя, способствует становлению социальноличного чувства 
доверия, социальной восприимчивости, уважения прав другого» [2, с. 4]. 

Воспитание в духе толерантности должно быть направлено на противодействие влиянию, 
вызывающему чувство страха и отчуждения по отношению к другим; способствовать 
формированию навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки 
суждений, основанных на моральных ценностях. При этом важно, что именно близость 
нравственных традиций разных слоев и духовное единство общества являются необходимым 
условием становления толерантных отношений между гражданами. Формирование толерантности 
на основе системы нравственнодуховных ценностей объединяет людей как членов общества, 
имеющего свою культуру, историю, интеллектуальные традиции. Толерантное сознание как 
необходимость для существования современного общества предполагает знакомство с 
множеством аспектов общественного бытия, истории общественных, межнациональных, 
межрелигиозных отношений, опытом разрешения конфликтов. 

При правильном формировании толерантности формируется активная жизненная позиция и 
стремление личности к самовыражению и самореализации. Познание этнических и социальных 
взаимосвязей позволяет поддерживать толерантное сосуществование народов. В полиэтническом 
пространстве в современной ситуации видится необходимость ориентации на культурно
политические способы решения этнических проблем, что позволит предотвратить межэтнические 
противоречия. 

«Многовековое сосуществование этносов на одной территории предопределило идентичные 
процессы, протекающие в рамках культурной сферы каждого изучаемого народа. В ходе 
взаимодействия происходит двусторонний процесс проникновения культур, но при этом, 
осознавая ценность своей этнической культуры, каждый народ стремится к ее сохранению и 
трансляции для сохранения своей «самости» на фоне роста этнического самосознания» [3, с. 10]. 

Культура человечества богата и многообразна. Она возникла на самых ранних стадиях 
развития общества и неразрывно связана с его историей. Термин «культура» (латинского 
происхождения) означает возделывание, преобразование, улучшение, производимое человеком в 
процессе деятельности для удовлетворения своих материальных и духовных потребностей. 
«Культура – определенная совокупность социально приобретенных и транслируемых из 
поколения в поколение значимых символов, идей, ценностей, обычаев, верований, традиций, норм 
и правил поведения, посредством которых люди организуют свою жизнедеятельность» [1, с. 288]. 

Весь окружающий нас мир – это мир культуры. Важнейшим признаком культуры является ее 
всепроникающий характер, непременное включение во все сферы жизни общества и личности. 
Главное значение культуры состоит в том, чтобы постоянно содействовать духовному развитию 
человека, всемерному раскрытию его талантов, дарований и способностей. Создавая 
разнообразный мир культуры, человек одновременно развивает свои творческие силы, формирует 
свой духовных облик. 
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«Разные культуры и разные национальные, этнические и религиозные группы населения, 
которые проживают на одной территории, но не обязательно контактируют друг с другом, 
составляют общество с множеством культур. В таком обществе различия воспринимаются 
отрицательно и являются оправданием для дискриминации, каждая группа считает свои 
культурные достижения исключительными и не подвергает сомнению свое превосходство над 
остальными. Межкультурное общество – это общество, в котором разные культуры и разные 
национальные, этнические и религиозные группы населения не только проживают на одной и той 
же территории, но еще и взаимно признают образ жизни и ценности друг друга. Поддерживают 
отношения взаимодействия, что является основой возникновения из нескольких разных 
субкультур единой культуры, динамичной, изменяющейся и жизнеспособной» [4, с.69]. В таком 
случае толерантность является тем механизмом, который способствует трансформации сообществ 
в современных условиях глобализации, технократизации и других проблем мировой культуры. 

Толерантность, установленная путем дружбы между представителями разных 
национальностей, не только обогащает саму социальную действительность, что естественно, но и 
выражает общечеловеческую солидарность. Поэтому готовность подавляющего большинства к 
установлению дружественных отношений между представителями разных народов служит тем 
реальным фундаментом, на котором держится этнополитическое спокойствие. 

Культура и воспитание толерантных начал носит многоплановый характер в условиях 
полиэтничности, многоязычия, поликультурности населения. Формирование толерантности 
находит выражение в уважении жизни, человеческой личности, ее достоинства и прав, отказ от 
насилия и его недопущение. Приверженность принципам демократии, свободы, справедливости, 
солидарности, взаимопонимании, как между народами, так и между этническими, религиозными и 
иными группами, формирует толерантную культуру в духе мира, терпимости, гуманного 
межнационального общения. 

«Построение культуры терпимости через уважение и понимание мира другого, переход к 
ненасильственному существованию, к отношениям, основанным на принципах гуманизма и 
взаимного уважения, являются основой формирования толерантного сознания граждан» [5, с. 93]. 

Толерантная культура является важнейшей, базисной характеристикой личности. Она 
проявляется как устремленность личности к избранным целям и ценностям, как способность к 
духовной жизни. Однако эта способность заложена в личности потенциально, поэтому 
необходима система специально созданных психолого  педагогических условий и средств для ее 
эффективного формирования. Культура всегда несет в себе оценочный компонент и не может 
быть понята вне ее аксиологических характеристик, поскольку непосредственно связана с 
аффективноэмоциональной сферой. В силу этого одним из действенных средств формирования 
толерантной культуры личности выступает искусство как система гуманистических и духовных 
ценностей. 

Нравственные образцы поэзии Абая и Шакарима наглядно демонстрирует толерантность во 
взаимоотношениях между людьми, основанные на справедливости, человеколюбии и 
совестливости. Вообще, можно сказать, что совесть, как нравственное чувство, обращенное вовне, 
является неотъемлемым атрибутом толерантной культуры. Вершиной духовного синтеза 
Шакарима является предложение о введении в процесс образования и воспитания науки совести  
приоритета аксиологического аспекта в его видении образцов будущего. «Человеческую 
скромность, справедливость, доброту в их единстве,  писал Шакарим, v я называю 
мусульманским словом уждан, русским  совесть» [6]. «Совесть есть желание, потребность души. 
Это потому. Что душа является такой сущностью, которая никогда не исчезнет а, с каждым разом 
все совершенствуются, идет к возвышению» [7]. Основой восходящего развития души, согласно 
Шакариму, является совесть. В становлении человека важная роль отводится человеческой 
совести. Это понятие отличает человека от обывателя, как утверждал Абай. 

Совесть, если она есть у человека, показывает ему, что за свои поступки он отвечает сам. 
Человека делает человеком совесть, даже при приближении смерти нельзя продавать совесть. В 
понимании мыслителя, поступлении совестью  это большая вина человека, его первородный грех, 
это духовное преступление человека, совершенное им самим. Продать совесть, потерять совесть  
это большой духовный грех. 

Таким образом, позиция терпимости и доверия – это основа для осуществления выбора 
будущих поколений в пользу мира. Воспитание у молодых людей толерантности и отношение к 
ней как к важнейшей ценности общества – необходимый вклад в развитие культуры мира. 
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Толерантность предполагает признание разнообразия человеческого общества, ориентирует людей 
на уважительное отношение к чужим культурным традициям, обычаям, обрядам. 

 Право каждого быть самим собой, не подстраиваясь под формат общего мнения, 
существующие стереотипы и предрассудки, – одно из фундаментальных положений современной 
цивилизации. 
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С момента провозглашения Казахстана суверенным государством, он начал развиваться 

молниеносными темпами.  В современном мире Республика Казахстан рассматривается как одно 
из достаточно успешных государств, за 25 лет  наша Республика добилась устойчивой 
политической системы, общественной стабильности, высоким международным авторитетом, 
Казахстан стал страной с постоянно развивающейся экономикой и стабильными межэтническими 
отношениями.  Все это является следствием правильно направленной политики Президента 
Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева, который стремится  демократическому 
государству с эффективной экономикой. 

Одной из причин такого успешного развития является правильная политика межэтнических 
отношений.  Для Казахстана, где проживают около140 национальностей, это определенно важный 
вопрос. Межэтнические отношения в республике считаются спокойными и стабильными.  К слову, 
Казахстан был и остается уникальным примером межнационального мира и стабильности в 
ЦентральноАзиатском регионе и мировом пространстве. Многие считают, что главным условием 
нынешнего общественнополитического согласия, мира и терпимости в межнациональных 
отношениях является принятие нормативноправовых документов, утверждающих равенство прав 
и возможностей всех граждан Казахстана независимо от их этнического происхождения. В 
настоящее время законодательство Республики Казахстан учитывает мировой опыт и такие 
фундаментальные принципы демократии, как: обеспечение равенства всех граждан, защита прав и 
свобод человека, выборность представительных органов власти при всеобщем избирательном 
праве, признание интересов меньшинства. В государстве нет ни одного закона, который содержал 
бы положения, ущемляющие права человека по этническому или религиозному принципу. В 
частности в Казахстане приняты ряд важных законов  закон «О национальных меньшинствах», 
закон «О языках»,  направленные на углубление межкультурного взаимодействия, 
межэтнического согласия и стабильности. 

Серьезное внимание Президентом уделяется политическому представительству этнических 
групп Казахстана. В этой связи одной из наиболее заметных инициатив в области национальной 
политики, направленной на достижение гармонизации межэтнических отношений в Казахстане, 
стала идея Президента Н.А. Назарбаева по созданию республиканского органа, который 
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объединил бы все этнические группы. Озвученная в 1992 году на Форуме народов нашей 
республики, она была реализована в марте 1995 года, когда указом Главы государства была 
образована Ассамблея народов Казахстана (с 2007 года Ассамблея народа Казахстана). 

За все время своего существования Ассамблея прошла путь от консультативно
совещательного до конституционного органа, внося свой весомый вклад в укрепление 
стабильности, межнационального согласия и мира в нашей стране. Она стала одним из основных 
институтов казахстанской демократии, олицетворяющим практическую реализацию главных 
принципов демократического конституционализма, правового государства, прав и свобод 
человека. Под эгидой Ассамблеи объединены 23 республиканских и более 470 региональных 
национальнокультурных объединений, образующих, по меткому выражению Президента Н.А. 
Назарбаева, своеобразную «инфраструктуру дружбы» нашей страны. 

В настоящее время Ассамблея народа Казахстана вступила в новый этап своего развития, 
связанный с существенным расширением ее полномочий и функций. Представители различных 
крупнейших этнических групп АНК получили места в Мажилисе и Сенате для представления 
интересов, мнений и политической позиции населения, непосредственной связи с 
государственными органами и руководством республики. 

Институциональная роль представителей АНК в Парламенте обеспечивает принятие 
законопроектов, которые соответствуют задачам сохранения мира и стабильности в 
межэтнических отношениях и противодействия принятию законов, нарушающих 
конституционные права граждан страны. Президент Казахстана подтвердил, что «... важным 
условием политической модернизации нашего уникального по своему этническому составу 
государства является обеспечение общественной стабильности, межнационального согласия, 
дружбы народов» [1]. 

Следует отметить, что Ассамблея народа Казахстана гармонично вписалась в систему 
жизнедеятельности молодого суверенного государства. Общественнополитическая деятельность 
данной структуры оказывает самое положительное влияние на осуществление в Республике 
Казахстан политики единения и равного развития представителей различных национальностей и 
конфессий. Ассамблея Народа Казахстана за годы своей деятельности разработала практические 
рекомендации, обеспечивающие межнациональное согласие и политическую стабильность в 
Республике Казахстан. Эта неполитическая и неправительственная организация решает задачу 
всенародного укрепления межнационального согласия в Казахстане. Кроме того, Ассамблея 
Народа отражает весь спектр идеалов и интересов всех народов Казахстана и каждого этноса в 
отдельности. 

Важным направлением политики Главы государства, направленной на сохранение и 
укрепление межэтнического мира и согласия в стране, является обеспечение всем казахстанцам 
равного доступа к социальноэкономическим правам и свободам, гарантированным государством. 
Сегодня в республике осуществлены базовые основные экономические реформы, создана 
стабильная инфраструктура рыночной экономики страны. Как следствие этого, в экономике 
Казахстана сформировались позитивные макроэкономические тенденции, усовершенствована 
законодательная база, что позволяет говорить о том, что экономика страны вышла на траекторию 
стабильного экономического роста. 

Получив право на свободу предпринимательской деятельности, развернули свой бизнес сотни 
тысяч казахстанских соотечественников всех национальностей. Государством оказывается 
социальная защита, без ущемления по национальному признаку. Отметим, что для большинства 
этносов Казахстана возможность свободно и открыто вести экономическую деятельность 
позволяет самореализоваться и быть активными участниками экономических процессов. 

Даже при всем изобилии жителей Казахстана, которые считают, что политика межэтнических 
отношений  в нашей стране идет в правильном направлении есть и те, кто считает, что политика 
наших межэтнических отношений не так лояльна, как об этом утверждает Президент Республики 
Казахстан. Самыми крупными проблемами они считаю языковую проблему, проблему 
дискриминации по национальному признаку при устройстве на работу, а также 
неконтролируемую миграцию приезжих из стран ближнего зарубежья. Языковая проблема 
связывается населением с опасениями, что в будущем их дети не смогут изза незнания 
государственного языка иметь возможность получить хорошее образование и устроиться на 
престижную работу. Этот же мотив является основным в миграционных настроениях. Согласно 
исследованиям Казахстанского Информационного портала, который провел опрос среди жителей 
Казахстана с целью узнать их мнение о межэтнических отношения в стране, показывает что 
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несмотря на то, что в целом в стране сохраняются стабильные межнациональные отношения, тем 
не менее, 3,5% принявших участие в опросе казахов, 9,9% русских и 11,8% представителей других 
национальностей уже приняли решение о переезде в другую страну и рано или поздно уедут из 
Казахстана, и 16,2%, 40,5% и 38,1% респондентов соответственно не исключают такую 
возможность в будущем. Одной из причин переезда на постоянное место жительства в другую 
страну названо отсутствие уверенности представителей некоренных национальностей в успешном 
будущем своих детей и внуков в Казахстане (54,2%), Все это опять  таки увязывается с языковой 
политикой, которая, несмотря на взвешенный и лояльный подход, не находит понимания среди 
представителей некоренных национальностей. 

Эту проблему поднял в своем выступлении на XII сессии Ассамблеи народов Казахстана 
Президент страны: «Со времени обретения мы проводили самую либеральную на всем 
постсоветском пространстве языковую политику. Но необходимо глубже и точнее разъяснять 
обществу ее суть. Ведь она является стержнем национальной политики любого государства» [2]. 
Суть языковой политики, по мнению Президента, заключается в следующих основополагающих 
принципах. Во  первых, общество должно прийти к осознанию важности и необходимости знания 
государственного языка. По словам Президента страны, нельзя заставлять людей старшего 
поколения насильно учить язык. Но молодежь в Казахстане должна знать: без знания 
государственного языка работать в госорганах, сфере услуг, правоохранительных органах или 
судебной сфере будет невозможно. Вовторых, перевод делопроизводства на государственный 
язык предполагает не ущемление кого  либо, а предоставление возможностей перевода и 
свободного использования русского языка его носителями. Втретьих, владение одним из 
международных языков, каким является русский, есть фактор, расширяющий информационные 
горизонты в современном мире. В обозримом будущем этот язык будет оставаться фактором 
конкурентоспособности Казахстана. Поэтому уровень его знания должен оставаться высоким. 
Иными словами, необходимо встречное движение в знании государственного языка и русского, 
что будет служить фактором взаимоуважения и укрепления стабильности в стране. И, наконец, 
следует избегать ненужной политизации в этом вопросе, решать языковую проблему 
цивилизованными методами, с учетом языковых потребностей населения страны. 

Другой проблемой является постепенное изменение этнодемо  графической структуры 
населения страны. Согласно данным Агентства РК по статистике по состоянию на 1 января 2016 
г., численность населения страны составила 17 670 957 человек. Наиболее многочисленными в 
этническом составе населения республики являются семь национальностей  казахи, русские, 
украинцы, узбеки, уйгуры, татары и немцы, на долю которых приходится около 95% от общей 
численности населения страны. Доля казахов составила 66,01%, русских  21,05%, узбеки 3,07%, 
украинцы 1,7%, уйгуры 1,44%, татары 1,17% и других этносов  5,56%. Эти данные иллюстрируют 
уменьшение численности одних народностей (преимущественно славянских и европейских) и 
увеличение численности других  преимущественно тюркских народностей (уйгуры, узбеки и др.). 
Для сравнения, данные Агентства РК по статистике 2007 гола доля казахов составила 59,2%, 
русских  25,6%, украинцев и узбеков  по 2,9%, уйгуров и татар   по 1,5%, немцев  1,4% и других 
этносов  5%. Уменьшение численности одних народностей происходит, вопервых, по причине 
внешней миграции. Например, в период до 2003 г. в среднем в год Казахстан покинуло порядка 
100 тысяч русских. После 2003 г. темпы выезжающих из Казахстана представителей русской 
национальности снизились до 50  80 тысяч в год. Тем не менее, приведенные выше результаты 
соцопроса показывают преобладающие миграционные настроения, чему также способствует 
активная политика РФ в этой сфере. В частности, в 2007 г. вступил в силу «Указ о добровольном 
переселении в Россию соотечественников, проживающих за рубежом», что позволит, скорее всего, 
менее обеспеченным гражданам РК русской и других национальностей выехать из Казахстана и 
перебраться в Россию за счет средств, предоставляемых переселенцам на организацию переезда и 
обустройство на новом месте проживания. Так, социологический опрос показал, что 0,8% русских 
и 0,2% представителей других национальностей уже готовятся к переезду в Россию в рамках 
программы переселения согласно данному Указу. Вовторых, именно для представителей 
славянских и европейских этносов, проживающих в Казахстане, характерны более низкая 
рождаемость и более высокий уровень пенсионного возраста. Ввиду названных причин их 
численность и удельный вес в национальной структуре населения республики будет снижаться. 
Таким образом, можно предположить, что, несмотря на сохраняющуюся достаточно стабильную 
внутриполитическую ситуацию и относительный рост уровня жизни населения, тем не менее, в 
силу всех естественных причин, численность славянских и европейских этносов будет 
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уменьшаться в среднем до 1% в год. Что касается численности преимущественно тюркских 
народностей, таких, как уйгуры, узбеки и т.д., то ее увеличение происходит ввиду тех же 
естественных причин: более высокая рождаемость, благоприятная экономическая ситуация в 
стране, наличие свободных мест на рынке труда и на фоне более низкого уровня жизни в соседних 
центрально азиатских республиках характерны более низкая рождаемость и более высокий 
уровень пенсионного возраста. Ввиду названных причин их численность и удельный вес в 
национальной структуре населения республики будет снижаться. Таким образом, можно 
предположить, что, несмотря на сохраняющуюся достаточно стабильную внутриполитическую 
ситуацию и относительный рост уровня жизни населения, тем не менее, в силу всех естественных 
причин, численность славянских и европейских этносов будет уменьшаться в среднем до 1% в год. 
Что касается численности преимущественно тюркских народностей, таких, как уйгуры, узбеки и 
т.д., то ее увеличение происходит ввиду тех же естественных причин: более высокая рождаемость, 
благоприятная экономическая ситуация в стране, наличие свободных мест на рынке труда и на 
фоне более низкого уровня жизни в  соседних центрально азиатских республиках. 

Тем не менее, несмотря на выше указанные негативные тенденции и мнения, приходится 
признать, что для межэтнических отношений в Республике Казахстан изначально была выбрана 
правильная политика и безусловно надо также продолжать ей следовать, постоянно 
совершенствую её и улучшая на пути к демократии. 
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Возрастающий интерес к процессам политизации исламских движений в мире, и особенно к 

деятельности религиознополитической организации «ХизбутТахрир» не случаен. Эта тема 
относится к глобальным проблемам современности и напрямую связана с международным 
терроризмом и исламским экстремизмом. Она актуальна, как для глав государств, так и в научных 
кругах и среди политологов. Следует отметить, что общая причина появления этого социально
политического явления заключается, прежде всего, в переходном характере нашей эпохи. 

XX век стал веком грандиозных политических и идеологических перемен, среди которых 
наиболее значимым был распад великой страны  СССР. Накопившиеся проблемы и противоречия 
способствовали тому, что всё постсоветское пространство стало ареной социальнополитических и 
идеологических конфликтов, резкого снижения уровня жизни населения, повышения уровня 
преступности, появления различных политических сил и религиознополитических партий, 
которые претендовали на господство и установление нового порядка. [1, c. 42]. В данной статье 
анализируетсяся идеологическая основа и политическая направленность реакционно
экстремистской партии «ХизбутТахрир». 
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Хизб утТахрир альИслами или иными словами «Исламская Партия освобождения», берёт 
своё начало в 1953 году в Восточном Иерусалиме. Основателем данной партии является судья 
местного шариатского апелляционного суда Такиуддином анНабхани. ХизбутТахрир был 
образован в ответ на призыв Всевышнего Аллаха, утверждают его создатели, руководители и 
члены.  

В ряде государств Средней Азии и в России Хизб утТахрир альИслами считается 
террористической организацией. В то же время, ни в США, ни в большинстве европейских 
государств, до настоящего времени Хизб утТахрир не относится к числу структур, 
поддерживающих терроризм. После смерти анНабхани в 1977 году организацию возглавил 
палестинец Абдул Кадим Заллум [2, c. 612]. 

После смерти Заллума в 2003 году организацию возглавил Ата Абу Рашта. Заявленная цель 
была привлекательной для многих представителей Ближнего Востока: восстановление 
справедливого исламского образа жизни и исламского государства (халифата) и воплощения в нём 
исламской системы вероучения. 

На самом деле, Хизб утТахрир альИслами  экстремистское исламское политическое 
движение, которое добивается «внедрения исконно исламских принципов» и создания исламского 
Халифата в Центральной Азии. Конечная цель этой секретной сектантской группировки  
объединить всю умму, или мировое исламское сообщество, в единый Халифат, нарушив 
современные границы государств. Целью является вернуть мусульман к тому исламскому способу 
жизни в «Дар альИслам» и в исламское общество, таким образом, чтобы все жизненные дела в 
обществе решались согласно законов шариата.  

Основная цель  борьба с неверными и организация всемирного Халифата, охватывающего все 
страны исламского мира. Эта цель означает возвращение мусульман к такому исламскому образу 
жизни в Дар альИслам и в исламское сообщество, когда все жизненно важные вопросы в 
обществе решаются в соответствии с законами шариата, и перспективой в данном случае является 
халяль и харам под сенью исламского государства, которым является Халифат. В таком 
государстве мусульмане назначают халифа и обещают слушать его и повиноваться ему при 
условии, что он будет править согласно Божественному Писанию и Сунне Посланника Божьего, а 
также при условии, что он передает Ислам в качестве послания миру посредством призыва и 
джихада. Что это? Если не возврат к средневековью?  

Предназначением Хизб утТахрир является доносить исламский призыв, чтобы, общество 
превратилось в исламское общество. Оно намеревается осуществить это, сначала изменив уже 
существующие идеи в обществе на исламские таким образом, чтобы такие идеи стали 
общественным мнением людей, которые затем подводятся к тому, чтобы применять и действовать, 
руководствуясь ими.  

Политическая борьба представляется как борьба против неверующих, чтобы избавить умму от 
их господства и освободить ее от их влияния путем уничтожения их интеллектуальных, 
культурных, политических, экономических и воинских корней в мусульманских странах. 
Политическая борьба также проявляется в вызове правителям, раскрытии их измен и заговоров 
против уммы и призыве их к ответу и изменении их, если они отрицали права уммы, или 
воздерживались от исполнения своих обязанностей по отношению к ней, или игнорировали какие
либо касающиеся ее вопросы, или нарушали законы Ислама. 

Данная партия осуществляет активную деятельность по всему миру. На данный момент 
основная база Хизб утТахрир находится в Западной Европе, но у нее много последователей в 
Узбекистане, Таджикистане, Киргизстане, а также в традиционно мусульманской провинции 
Синьцзян в Китае. Ее экспансия в Центральную Азию совпала с развалом Советского Союза в 
начале 1990х. По одной из оценок в Центральной Азии насчитывается более 10000 ее 
последователей. Хизб утТахрир альИслами ведет активную деятельность в Центральной Азии с 
момента развала Советского Союза. 

В 1999 году группу обвинили в осуществлении серии бомбардировок столицы Узбекистана, 
Ташкента [3, 19]. Некоторые считают, что она тайно финансирует и осуществляет материально
техническое обеспечение широкого ряда террористических операций в Центральной Азии и в 
других местах, хотя атаки могу производиться от имени местных групп. 

В настоящее время группа подвергается преследованием со стороны региональных 
правительств, которые считают ее радикальную идеологию основной угрозой. За последние годы 
сотни членов Хизб утТахрир были арестованы в странах Центральной Азии, десятки  в 
Азербайджане. По свидетельствам правых групировок, в одном только Узбекистане длительные 
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тюремные сроки были назначены в среднем 50 исламским активистам ежемесячно в 1999 и 2000 
годах. Следующее за этим относительное уменьшее количества арестов объясняется тем фактом, 
что Хизб утТахрир ушла в подполье. Нетерпимость президента Узбекистана Ислама Каримова по 
отношению к группе, казалось, стала пользоваться популярностью у властей Казахстана, 
Киргизстана и Таджикистана, которые усилили преследование группировки, производили аресты, 
привлекали к судебной ответственности членов группы в том числе и за  распространение 
листовок и других ненасильственных действиях, в которых призывали к свержению 
существующего строя. 

В начале своей деятельности партия наиболее активно действовала в Иордании, Сирии и 
Ливане, затем ее влияние распространилось в других исламских государствах, а позднее в Европе 
и, в частности, в Австрии, Германии и в некоторых регионах бывшего СССР (Украине и 
Узбекистане). В Иордании партия издавала еженедельную газету под названием «АрРайа» 
(«Знамя»), но ее издание было прекращено, после чего они стали издавать в Бейруте другую 
газету, под названием «АльХадара» («Цивилизация»), издание которой также было 
приостановлено [4, с. 158]. 

Области и регионы, в которых работает партия, они называют «уиляйатами» (подвластная 
территория). Руководит партией в каждом уиляйате партийная комиссия, состоящая из 3  10 
человек. Все комиссии подчиняются Тайному Совету Правления. 

Структура партии централизованная. Партия контролируется центральным руководством. 
Национальные организации обычно находятся под руководством группы из 12 человек, 
контролирующих местные ячейки. Женские ячейки существуют отдельно от мужских. 

Основное подразделение партии  ячейка из пяти членов, лидера которой называют мушриф. 
В странах Центральной Азии, где партия запрещена, только мушриф знает членов других ячеек [5, 
с. 216] . 

Новые члены проходят 2х летний курс обучения, изучают партийную литературу под 
руководством наставника перед тем, как дадут клятву верности партии. 

Чаще всего членов «ХибзутТахрир» обвиняют в посягательстве на конституционный строй и 
участии в запрещенной организации, под чем обычно подразумеваются призывы к созданию 
халифата. В ряде случаев обвиняют в организации преступного сообщества (в отношении 
лидеров), распространении печатной продукции, содержащей идеи экстремизма, сепаратизма и 
прочее. Терроризм и экстремизм относится к числу самых опасных явлений современности, 
которое приобретает все более разнообразные формы и угрожающие масштабы [6, с. 293]        

Особая значимость силовых, политических и правоприменительных методов борьбы с 
религиознополитическим экстремизмом вовсе не означает, что идеологическая борьба отходит на 
задний план. В ней самое активное участие призваны принять общественные объединения, 
писатели, журналисты, свое веское слово могут сказать религиозные деятели. Общественные 
объединения и религиозные организации могут сделать очень многое для профилактики 
религиознополитического экстремизма, формируя у членов общества терпимость и уважительное 
отношение к людям иной культуры, к их взглядам, традициям, верованиям, а также принимая 
участие в разрешении политических и этнонациональных противоречий.  

Религия так же оказывает влияние на национальную безопасность казахстанского общества. 
Особую озабоченность современного казахстанского общества вызывает нетрадиционные 
религии. В странах появилось достаточно большое количество малочисленных, ранее неизвестных 
обществу вероисповеданий.  

Данный факт не может не настораживать, т.к. религиозные авантюристы используют 
религиозные идеи и лозунги в борьбе за достижение своих противозаконных политических целей. 
Одной из таких группировок и является партия "ХизбутТахрира", чьи действия согласно законам 
некоторых стран "О противодействии экстремизму" признаны экстремистскими, а деятельность 
самой партии запрещена. Как показывают результаты социологических опросов, абсолютное 
большинство населения отрицательно относится к любым проявлениям религиозного экстремизма 
и терроризма, однозначно сделав выбор в пользу демократии и светского государства. 

ПО мнению представителей традиционного ислама, представители партии «ХизбутТахрир», 
пренебрегают духовным воспитанием и не считают обязательным претворение в жизнь принципа 
призыва к одобряемому и запрета порицаемого. Помимо всего этого, они выносят странные 
фетвы, не совместимые с принципами исламского правоведения и противоречащие его духу. 

Обеспечение гарантий безопасности государств возможно лишь учитывая внешние и 
внутренние неблагоприятные социальные факторы. В то же время внешняя угроза не может быть 
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нейтрализована до тех пор, пока внутри страны продолжается действие деструктивных 
криминалиских тенденций. Поэтому политика социальной безопасности общества и государства 
должна быть направлена на создание эффективной системы противодействия для обеспечения 
надёжной защиты интересов личности, общества и государств. 

 В настоящее время во внутриполитических сферах интересы состоят в обеспечении 
гражданского мира, национального согласия, территориальной целостности, единства правового 
пространства, стабильности государственного власти и её институтов, правопорядка и в 
завершении процесса становления демократического общества, а также в нейтрализации причин и 
условий, способствующих возникновению социальных, межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов, национального сепаратизма [7, с. 303] 

Из вышесказанного следует, то что «ХизбутТахрир» является «исламской» политической 
партией, призывающей к восстановлению исламского государства в форме халифата и считающей, 
что изменить общество и повлиять на него возможно только идеологической атакой, за которой 
последует идеологический, а затем и политический переворот.  

 
Библиографический указатель: 

 
1.Смирнов М. Американцы в исламе. Беседа руководителя исламских исследований в 

Вашингтонском университете профессора А. Ахмеда с ответственным редактором газеты "НГ  
религии" М. Смирновым. с. 42 

2.Нуруллаев А.А. Ислам и национализм// Религия и национализм.  М., 2000. c. 612 
3.Мейрманов Ж. Сохранить согласие и стабильность/ Общенациональная ежедневная газета 

Республики Казахстан АО Республиканская газета "Казахстанская правда". с. 19 
4.Артемьев А.И. Религия в реалиях казахстанского общества, или к вопросу о духовном 

согласии и свободе совести // Саясат. 1999. с. 158 
5.Трофимов Я. Геополитические аспекты динамики изменения религиозной ситуации в 

республике Казахстан/ Религия и СМИ, 22 сентября, 2003. с. 216 
6.Международное право в документах. М., 1982. с. 293 
7.Панов В. П. Сборник сочинений. 1999. с. 303 
 

 
УДК 37.017 (574) 

 
КАЗАХСТАНСКАЯ МОДЕЛЬ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО И  

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ 
 

Клишина М.В., к.ф.н., профессор, Кульмагамбетова Д. Тур14с 
КЭУК, Караганда, Казахстан 

 
90е гг. прошлого столетия ознаменовались распадом СССР, развалом мировой 

социалистической системы, в результате чего многие бывшие советские республики столкнулись с 
угрозами межнациональных конфликтов. Ряд новых независимых государств их пережили, 
причем в самой тяжелой, кровопролитной форме. В те годы многие прочили негативные сценарии 
и для нашей страны. Однако взвешенная, осторожная государственная политика, направленная на 
учет мнений и интересов всех народов Казахстана, позволила нам безболезненно избежать 
серьезных потрясений. Когда Казахстан встал на путь независимого, суверенного развития, сразу 
же возник жизненно важный вопрос определения модели межэтнических отношений. 

Казахстанская модель межэтнических отношений должна была учитывать следующие 
особенности казахстанского общества:  

 общество живет и развивается на исконно казахской земле;  
 государствообразующая этнос, давший название государству  казахи;  
 государство унитарное, консолидирующий этнос  казахи;  
 государство полиэтническое, в нем проживает около 140 этносов;  
 большинство в обществе составляли казахи и русские;  
 государственный язык  казахский;  
 большинство общества говорило на русском языке, который на практике являлся языком 

межнационального общения;  
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 потребность в развитии национальных языков всех этносов Казахстана; 
 общество многоконфессинальное  18 конфессий; 
в обществе глубоки традиции межэтнической, межконфессиональной толерантности. 
ключевые ценности общественного развития: гражданское общество, демократия, рыночные 

отношения, идеологический плюрализм. 
Казахстан странамиротворец, которая отказалась от ядерного оружия, предложила мировому 

сообществу СВМДА, евразийскую интеграцию (ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС), председательствовала в 
ОБСЕ.  Оригинальность и сложность казахстанской модели межэтнических отношений 
заключается в гармонизации всех этих особенностей [1].  

В самом начале становления суверенитета и независимости Казахстана национальная 
политика Президента Н. А. Назарбаева позволила избежать ошибок и правильно оценить 
приоритеты внешней и внутренней политики. Среди них было особо выделены вопросы 
укрепления стабильности, гражданского мира и межэтнического согласия. Национальная 
политика последовательно строилась на принципах поиска согласия, общественной стабильности, 
верховенства закона и активной интеграции. Отличительной чертой казахстанского варианта 
становления государственности в постсоветский период было сохранение мира и согласия. 
Воспитание культуры межэтнического согласия в многонациональном обществе возводилось в 
ранг государственной политики. На современном этапе развития нашей государственности 
консолидация казахстанского общества на основе межэтнического и конфессионального мира и 
спокойствия является одной из жизненно важных задач. 

Конституция Республики Казахстан гласит: «Все казахстанцы независимо от национальной 
принадлежности вносят свой вклад в обустройство родного Отечества». Тем самым она 
продекларировала равенство всех сограждан независимо от их профессиональной, национальной, 
конфессиональной принадлежности. Культура всех наций, народностей и этнических групп у нас 
в стране рассматривается как общенациональное достояние. Всем гражданам конституционно 
гарантируются равные права в отстаивании и реализации своих этнокультурных интересов.  

В основе казахстанской модели лежит государственная политика. Ее целью является 
консолидация общества. Достижение этой цели обеспечивается законодательством в сфере 
межэтнических отношений. Модель учитывает стандарты в сфере межэтнических отношений. 
Практическое воплощение модели осуществляет Ассамблея народа Казахстана. Ассамблея народа 
Казахстана была образована в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 1 
марта 1995 года как консультативносовещательный орган при Главе государства.  

Идея создания Ассамблеи народа Казахстана была впервые высказана Президентом страны 
Н.А.Назарбаевым в 1992 году, на Первом Форуме народов Казахстана, посвященном первой 
годовщине Независимости. Деятельность Ассамблеи направлена на решение следующих задач:  

содействие сохранению в республике межнационального и межконфессионального согласия, 
стабильности в обществе;  

выработка предложений по проведению государственной политики, способствующей 
развитию дружественных отношений между представителями национальностей, проживающими 
на территории Казахстана, содействие их духовно культурному возрождению и развитию на 
основе соблюдения принципа равноправия;  

формирование политической культуры граждан, опирающейся на цивилизованные и 
демократические нормы; обеспечение учета многообразных национальных интересов в 
проводимой государством национальной политике;  

поиск компромиссов для разрешения возникающих в обществе социальных противоречий. 
Состав Ассамблеи формируется из числа представителей государственных органов, 

национальнокультурных и других общественных объединений, а также иных лиц с учетом их 
авторитета в обществе, общественнополитической активности. Рабочим органом Ассамблеи 
является Секретариат, структурно входящий в состав Администрации Президента РК. 
Необходимо отметить, что Ассамблея в своей работе тесно взаимодействует с малыми 
ассамблеями, которые созданы во всех областных центрах и в городах Астане и Алматы. Также 
одной из особенностей казахстанской модели полиэтнического государства является механизм 
сохранения в стране межконфессионального мира. В Казахстане, учитывая многообразие 
этнической и конфессиональной структуры населения, государство выбрало светский характер 
взаимоотношений религии и государства, они отделены друг от друга. Казахстан в настоящее 
время входит в число стран, отличающихся огромным конфессиональным разнообразием, где 
действуют 3088 религиозных объединений, представляющих более 18 конфессий [2]. Все они 
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существуют на основе постоянного диалога, инициированного и поддерживаемого государством. 
Казахстанская модель предлагает миру следующие основные константы межэтнических 
отношений.  

Вопервых, межэтническое согласие невозможно без конструктивного творческого 
взаимодействия институтов гражданского общества в лице этнокультурных и общественных 
объединений и государства, движение общественной 434 инициативы «снизу» должно встречать 
адекватный ответ государства. В Казахстане таким ответом стало создание Ассамблеи народа 
Казахстана, ставшей широкой площадкой диалога общества и государства.  Вовторых, все 
этнические группы должны иметь чрезвычайно высокий гражданско правовой и общественный 
статус. Их представители выступают не в качестве национальных меньшинств, а рассматриваются 
как обладающие всей полнотой прав граждане единого народа.  

Втретьих, представительство и политическая реализация интересов казахстанских этносов 
осуществляется на высшем государственном уровне. Председателем ассамблеи является 
Президент Казахстана – гарант Конституции, и этим определен высокий статус АНК. Решения ее 
высшего органа – ежегодной сессии – выполняются всеми госорганами. Ежегодно на должность 
заместителя председателя ассамблеи назначаются два представителя от этнокультурных 
объединений, которые представляют интересы всех этносов.  

Вчетвертых, интересы этнических групп обеспечиваются через парламентское 
гарантированное представительство ассамблеи, в результате которого избираемые от АНК 9 
депутатов Мажилиса представляют ее интересы как совокупность интересов всех этносов страны. 
Представительство осуществляется также на основе прямого участия в представительных органах 
через политические партии. Впятых, в казахстанской модели заложен консолидирующий 
принцип «Единство – через многообразие».   

Вшестых, не допускается политизация межэтнических отношений. Запрещаются создание и 
деятельность политических партий, действия которых направлены на разжигание социальной, 
расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни. Конституция РК признает 
неконституционными любые действия, способные нарушить межнациональное согласие [3]. 

 
 

Библиографический указатель: 
 

1.Ассамблея народа Казахстана. Исторический очерк. Алматы: Раритет, 2010.304 с.  
2.Арман А. Қайта тіркеу н тижесінде діни бірлестіктердің саны, станатын діні туралы жаңа 

деректер алынды // Алаш айнасы. 2012. 18 қараша.  
3.Тугжанов Е. Ассамблея народа Казахстана: «Доверие, Традиции. Транспарентность. 

Толерантность» // Казахстанская правда. 2010. 25 ноября. 
 
 
УДК 37.017 (574) 
 

КУЛЬТУРА МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Клишина М.В., к.ф.н., профессор, Чеботарева Ю.М., гр. Тур14с   

КЭУК, Караганда, Казахстан 

 

Процессы, происходящие в современном мире в развитии межэтнических отношений, 
требуют специального внимания к проблеме формирования культуры межнационального общения 
в современном обществе. Значение этой проблемы возрастает сегодня вследствие усиления роли в 
повседневной жизни общества такого фактора как национальное самосознание. К сожалению, этот 
процесс нередко сопровождается такими негативными явлениями общественной жизни как 
возникновение очагов межэтнических конфликтов, проявление в явной форме 
националистических тенденций у представителей разных этнических групп. Такие очаги погасить 
далеко не просто, гораздо перспективнее не допускать такого рода явлений, и профилактикой 
здесь может и должна стать специальная работа по формированию культуры межэтнических 
отношений. 
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Культура межэтнического общения является культурой в сфере национальной политики. Это 
определенное системное качество, способ общественной жизни и деятельности национпьностей, 
форма обеспечения развития и преемственности национальных и интернационалистических идей, 
норм, убеждений и т. д. в их единстве и взаимосвязи. Понятие «культура межэтнического 
общения» применимо к характеристике культурного уровня  социальных групп, слоев, классов, 
народов. Культура межэтнического общения во многом обусловлена общей культурой общения 
населения. По мере обновления общества ускоряется переход к сознательному и более тесному 
объединению людей разных национальностей. Сложившиеся в Казахстане и других 
дружественных странах новые отношения между людьми, классами, социальными группами и 
этносами создают условия, определяющие культуру межнационального, межэтнического общения 
населения как объективную необходимость [1]. 

Сегодня невозможно найти этнические общности, которые не испытали бы на себе 
воздействие как со стороны культур других этносов, так и со стороны более широкой 
социокультурной среды, существующей в отдельных регионах и в мире в целом. Это воздействие 
усиливается вследствие роста культурных обменов и прямых контактов между государственными 
институтами, социальными группами, общественными движениями и отдельными индивидами. 
Расширение взаимодействия культур и народов делает особенно актуальным вопрос о культуре 
межэтнического общения. Культурное многообразие современного человечества увеличивается, 
но в то же время составляющие его народы находят все больше средств, чтобы сохранять и 
развивать свою целостность и самобытный культурный облик. Эта тенденция к сохранению 
культурной самобытности подтверждает общую закономерность, состоящую в том, что 
человечество, становясь все более взаимосвязанным и единым, не утрачивает своего культурного 
разнообразия. В контексте этих тенденций общественного развития возрастает важность 
достижения лучшего понимания между народами, в связи с чем актуализируется потребность в 
определении уникальных культурных особенностей народов [2,с. 164]. 

Важно отметить, что, становясь участниками любого вида межнациональных контактов, люди 
взаимодействуют с представителями других культур, как правило, существенно отличающихся 
друг от друга. Отличия в языках, нормах общественного и семейного быта, обычного права 
зачастую делают эти контакты трудными и даже невозможными. Главное препятствие, мешающее 
успешному решению проблемы межэтнического взаимодействия, состоит в том, что человек 
воспринимает другие культуры через призму своей культуры, поэтому его наблюдения и 
заключения ограничены ее рамками. 

Культура межэтнического общения  это особое качество общественных отношений, 
возникающих на основе развития и сближения национальных общностей и предполагающих 
фактическое равенство народов в экономическом, политическом, культурном, научно
техническом развитии, дружескую взаимопомощь между ними, учет национальных интересов и 
национальных особенностей друг друга, уважительное отношение к национальным языкам. Эти 
особенности обусловлены общностью экономической, социальнополитической и культурно
духовной жизни дружественных наций, народностей, национальных и этнических групп, 
единством научного мировоззрения. Культура межэтнического общения  это определенные 
взаимосвязи и взаимоотношения, в процессе которых люди различных национальностей 
обмениваются опытом, ценностями, мыслями, чувствами, переживаниями. В процессе 
межэтнического общения проявляются не только личные качества, но и особенности психологии, 
традиций, культуры народов, представителями которых являются общающиеся. 

Межэтническое общение становится средством осознания человеком своей причастности к 
родному этносу и формой этнокультурного обмена, при котором индивид возвеличивается, 
ощущая себя частицей не только своего народа, но и человечества в целом. Межэтническое 
общение дает возможность приобщиться к традициям, к культурам, к историческому опыту 
многих этносов, что формирует широкий взгляд на окружающий мир, этноязыковые процессы, 
человеческое и национальное достоинство и общечеловеческие ценности в целом. 

В раскрытии сущности и характера межэтнического общения большое значение имеют 
социальнопсихологические исследования. Как люди, входящие в одну этническую общность, 
воспринимают человека из другой этнической общности, какие представления у них при этом 
актуализируются, какое отношение возникает и какие новые черты проявляются в их поведении 
при встрече с ним,  психологи должны получить ответы на эти вопросы. 
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При характеристике культуры межэтнических отношений можно выделить следующие 
компоненты: когнитивный, эмоциональнооценочный, мотивационнопотребностный и 
поведенческий.  

Первый  когнитивный компонент  включает представления о межэтнических отношениях; о 
культуре межэтнического общения как сложной системе, включающей ряд содержательных 
элементов, соответствующих разным сторонам и формам самого общения между людьми 
различных национальностей; об истории и культуре своего народа, об особенностях других 
национальных культур (истории, языка, традиции, обычаев, психологии и др.) и проблемах их 
развития; общепринятых нормах и правилах поведения при взаимодействии людей разных 
национальностей; способности и умении общения в разнонациональных коллективах (учебных, 
трудовых и т.д.). 

Второй  эмоциональнооценочный компонент  включает эмоциональнонравственные 
характеристики личности, проявляющиеся в чувствах, убеждениях, оценочных суждениях и т.д. 
по отношению к своему и другим этносам. Отрицательные  равнодушие, замкнутость, упрямство, 
обидчивость, подозрительность, грубость, ненависть, жестокость и др. Положительные  любовь, 
доброжелательность, чуткость, вежливость, сочувствие, интерес, терпимость, уступчивость. 

Третий  мотивационнопотребностный компонент включает мотивации и потребности людей 
в освоении родной культуры и культуры народовсоседей, а также культуры межэтнических 
отношений. 

Четвертый  поведенческий компонент  включает проявление действий и поступков по 
отношению к людям другой национальности, характеризующихся, как правило, 
доброжелательством, тактичностью, формализмом, безучастием, пренебрежительностью. 

Культура межэтнического общения  это уважительное отношение человека к людям разных 
наций, к их культуре, традициям, языкам, истории, национальному достоинству, которая 
предполагает выполнение людьми правовых и моральноэтических норм в многонациональной 
среде. В культуру межэтнического общения входит нравственная и эстетическая грамотность, 
помогающая личности понять психологическое состояние людей, вовлеченных в этно
конфликтную ситуацию, и определить пути рационального решения возникшей проблемы. Она 
также включает в себя знания о правах человека и народов, нациях и национальных отношениях, 
национальных культурах и их взаимовлиянии, национальных, общественных и общечеловеческих 
и межконфессиональных конфликтах и причинах их возникновения. 

Сложившиеся между народами отношения обуславливают межэтническое общение, которое 
выступает как личностнопсихологическая форма проявления национальных отношений. Здесь 
индивидуальные отношения представителей разных этносов друг к другу воссоздают на 
личностном уровне межэтнические отношения. При этом национальные отношения как бы 
пропускаются через личностнопсихологические особенности людей, приобретают субъективную 
форму. Межэтническое общение обладает относительной самостоятельностью по отношению к 
породившим его национальным отношениям. В то же время «межэтническое общение в качестве 
своей детерминанты имеет сложившиеся национальные отношения» [3]. 

Поэтому необходимо рассматривать межэтническое общение как относительно 
самостоятельную, но не автономную, личностнопсихологическую (субъективную) форму 
национальных отношений. 

На межэтническое общение существенное воздействие оказывают такие факторы, как: 
этнодемографические особенности государства, региона, республики, провинции, области 

или округа; 
характер отношений народов (дружественный, нейтральный, конфликтный); 
наличие общего и особенного в исторической судьбе, культурах и языках народов; 
этнопсихологическая «совместимость» представителей тех или иных народов; 
религиозноконфессиональная специфика страны, региона, района; 
возрастные особенности и индивидуальнопсихологические качества людей. 
Каждому историческому типу образа жизни соответствует адекватная ему культура 

межэтнического общения. Она отражает не только характер и убеждения индивидов, но и 
социальную зрелость общества, его идеологию, уровень интернационалистического сознания и 
общественной психологии. Несет она в себе и отпечаток группового сознания того социального 
коллектива, к которому принадлежит общающийся. 

   Современные ценности, формируемые в обществе, базируются на моральных принципах 
развития личности и способствуют поддержанию благожелательных и дружеских связей между 
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различными народами и странами, утверждению в сознании каждого человека понимания 
огромной значимости общечеловеческих ценностей и идеалов в развитии общества. 

Однако, современное общество испытывает проблемы становления национального 
самосознания, деструкции в ценностных ориентациях, страдает низким уровнем поведенческой 
культуры, невысоким уровнем сочувствия, сопереживания, неумением принять точку зрения 
другого человека, неумением вести диалоги с представителями разных наций.  

В современной социальнокультурной науке одним из важных вопросов является воспитание 
студенческой молодежи, живущей и развивающейся в поликультурном пространстве. Для 
осуществления социальнокультурной работы по формированию у молодежи культуры 
межэтнического общения организуется целенаправленный процесс, включающий их в различные 
виды и формы социальнокультурной деятельности, направленной на формирование патриотизма, 
гражданственности, толерантности и культуры межнациональных отношений, стимулирования 
активности по становлению гражданских качеств, социальной направленности личности, 
гражданской позиции и гражданской инициативы.  

Несмотря на объявленную в 90е годы деидеологизацию отечественного образования в нашей 
стране и в КЭУК, в частности, накоплен богатый опыт по формированию культуры 
межэтнического и межконфессионального общения, толерантности, межкультурного диалога. 
Метологичекой основой обретения этого опыта явились принципы диалогового общения 
(Бубер,Бахтин, Библер и др). В рамках деятельности общественнополитического совета, в рамках 
мастерклассов студенты получают навыки исследовательской деятельности, определении 
иерархии ценностей и ценностных предпочтений студенческой молодежи, накапливают опыт 
публичных выступлений, участвуя в проведении круглых столов, конференций, брифингов, 
дебатов, тренингов, фокусгрупп. 

Концепция межкультурного развития молодежи опирается на принцип этнической 
взаимосвязи между этносами, базирующегося на принятии общечеловеческих ценностей и основ 
культуры межнационального общения. Национальное сознание, национальное самосознание, 
культура межнационального общения являются базисными формами развития культуры 
межнациональных отношений.  

Одним из ключевых понятий, характеризующих сущность культуры межнационального 
общения, является понятие «толерантности». В современном обществе принцип толерантности 
рассматривается как один из основолагающих постулатов конструктивного общения между 
людьми во всех сферах общественной жизни и выступает как норма гражданского общества. 

При этом толерантность рассматривается как целостное проявление личности, выражающееся 
в позитивном взаимодействии членов общества, на основе сохранения индивидуальности каждого, 
взаимного уважения и равноправия сторон. Межэтническая толерантность понимается 
значительно шире, чем просто терпимое отношение к представителям разных этнических групп. В 
содержание этого понятия входят принципы общечеловеческой морали, проявляющиеся в 
уважении и обязательном соблюдении прав всех народов, в осознании единства и всеобщей 
взаимосвязи различных этнокультур, в широких знаниях о культуре своего народа и культурах 
различных народов, в особенности тех, с которыми осуществляется непосредственный контакт. 

Культура межэтнического общения является основной составной частью в межкультурной 
коммуникации. Говорить о межкультурной коммуникации можно в том случае, если люди 
представляют разные культуры и осознают все, не принадлежащее к их культуре, как чужое. 
Отношения являются межкультурными, если их участники не прибегают к собственным 
традициям, обычаям, представлениям и способам поведения, а знакомятся с чужими правилами и 
нормами повседневного общения. При этом постоянно выявляются как характерные, так и 
незнакомые свойства, как тождество, так и инакомыслие, как привычное, так и новое в 
отношениях, представлениях и чувствах, возникающих у людей. 

Для межкультурной коммуникации необходима принадлежность отправителя и получателя 
сообщения к разным культурам. Для нее также необходимо осознание участниками коммуникации 
культурных отличий друг от друга. По своей сущности межкультурная коммуникация  это всегда 
межперсональная коммуникация в специальном контексте, когда один участник обнаруживает 
культурное отличие другого. Действительно, не вызывает сомнений, что коммуникация будет 
межкультурной, если она происходит между носителями разных культур, а различия между этими 
культурами приводят к какимлибо трудностям в общении. Эти трудности связаны с разницей в 
ожиданиях и предубеждениях, свойственных каждому человеку, и, естественно, отличающихся в 
разных культурах. У представителей разных культур поразному идет дешифровка полученных 
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сообщений. Все это становится значимым только в акте коммуникации и приводит к 
непониманию и напряженности, трудности и невозможности общения. 

Таким образом, культура межэтнического общения выступает как система характерных для 
личности, наций и социальных групп или общества в целом идей и представлений, способов, форм 
и видов специфической культурной деятельности, осуществляемой в целях углубления процесса 
взаимодействия и взаимовлияния людей различных национальностей. Культура межэтнического 
общения  это определенные взаимосвязи и взаимоотношения, в процессе которых люди 
различных национальностей обмениваются опытом, ценностями, мыслями, чувствами, 
переживаниями. В процессе межэтнического общения проявляются не только личные качества, но 
и особенности психологии, традиций, культуры народов, представителями которых являются 
общающиеся. 

Культура межэтнического общения является частью межкультурной коммуникации, которую 
следует рассматривать как совокупность разнообразных форм отношений и общения между 
индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам. Целью межкультурной 
коммуникации является обогащать каждую национальную культуру, сохраняя ее неповторимый 
облик. 
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Маханова Б.Р., магистр, оқытушы, Ерғазы А., ӘЖ11к  тобының студенті 
ҚҚЭУ, Қарағанды, Қазақстан 

 
Қазақстанның діни конфессияларының бірбіріне деген өзара сыйластығы олардың маңызды 

ерекшелігі болып табылады.  
Қазақ жерінен барлық әлемдік діндер жүріп өтті, дегенмен бұл жерде ешқашан фанатизм мен 

төзімсіздік болған емес.  
Көпұлтты және көпконфессиялы Қазақстан халқына қашанда айрықша толеранттылық, өзара 

сыйластық пен өзара жәрдемдесудің айрықша рухы тән еді. Бұл рухани дәстүр бүгінгі күні де 
сақталған (Қазақстан Республикасының Президенті  Н.Ә. Назарбаевтың басқаруымен бірінші 
Дүниежүзілік рухани келісім Конгрессінде сөйлеген сөзінен, 1992 ж., қазан). 

Әлемде аталған тақырыпқа қатысты пікірталастар өте өткір күйінде қалуда, өйткені соңғы 
уақытта дүниежүзінде орын алып отырған оқиғалардың өзі сан түрлі этностық және конфессиялық 
дәстүрлер жағдайындағы тиімді мәдениеттер үнқатысуына қолдау көрсетуге негізделген 
қауіпсіздіктің жаңа парадигмаларын құру қажеттігін алға тартып отыр.  

Біз қазіргі заманда, әсіресе, қыр көрсетулер мен қатерлер белең алған жаһандану тұсында 
тұрақтылықтың басты факторларының бірі саналатын төзімділіктің мәнмағынасы өсіп отырғанын 
мойындауға тиіспіз.  

Сондықтан діндер арасындағы келісім мен этностық топтардың бейбіт қатар өмір сүруін 
қамтамасыз ету ұзақ мерзімді қауіпсіздіктің маңызды басымдығы болып табылады [1]. 

Қазақстан халқының көп ұлттық құрамының қалыптасуы XVIғ. басталды. Бұл кезде Ресей 
өкіметінің қудалауынан қашқан орыстар, украиндықтар, татарлар және басқа ұлттардың өкілдері 
қазақ еріктілері деп аталатынға бірікті.  

Соғыстан кейінгі он жылдықтағы Ұлы Отан соғысының оқиғалары Қазақстанның 
экономикалық, саяси, мәдени дамуын түбірімен өзгертті.Бұл оқиғалар республиканың 
демографиялық көрінісін түбегейлі түрде өзгертті. Ұлы Отан соғысына Қазақстан бір бүтін елдей 
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қатысты. Майданға және қорғаныс өндірісіне республиканың әрбір төртінші азаматы жіберілді. 
Экономика әскери рельстерге аударылды. Тылдың қайта құру бөлімінде көшірілген өндірістерді 
қабылдау мен тарату жүзеге асырылды. 

19391959 жылдар кезеңіндегі миграциялық үрдістердің нәтижесінде Қазақстан көп ұлтты 
мемлекетке айналды. 1959 ж. санақ деректері бойынша қазақ тұрғындарының саны 2 794 966 
құрады, яғни 474 мыңға ғана өсті, немесе 20%, яғни сол кезде орыстардың саны 62%, татарлар 
79%, өзбектер 32%, ұйғырлар 69%, белорусьтердің саны 3,4 есеге,басқа ұлт өкілдерінің саны  2,6 
есеге өсті. Республиканың ұлттық құрылымындағы қазақтардың үлес салмағы 8 пунктіге 
төмендеп, тек 30% ғана құрады. Бұл Қазақстандағы аталмыш деңгейдің төмендеуінің шырқау шегі 
болды, және алдағы жылдары бұл көрсеткіш тек ұлғая берді. Тұрғылықты халықтың құрамындағы 
орыстардың көрсеткіші 42,7%, украиндықтар – 8,2%, немістер – 7,1%, татарлар – 2,1%, өзбектер –
1,5%, белорустар – 1,2%, ұйғырлар – 0,6%, кәрістер – 0,8%,  әзірбайжандар– 0,4%, басқа ұлттар – 
5,5% жетті.  

Қазақстанның этникалық құрылымы республиканың тарихи даму ерекшеліктеріне 
байланысты үлкен айырмашылықтармен ерекшеленіп, қазіргі таңда Қазақстанда 130 дан астам ұлт 
өкілдері тұратын мемлекет болып табылады. Соның ішіндегі 11 ұлт сан жағынан басымдығымен 
ерекшеленеді [2]. 

Айта кету керек, басқа этностардың  пайыздық үлесі төмендігімен және қазақ және орыс 
ұлттары басымдығымен ерекшеленетін аймақтар, мысалы, Солтүстік Қазақстан облысы, сонымен 
қатар керісінше үлес саламағында айырмашылық бар аймақтар да байқалады. Әсіресе Алматы 
облысында полиэтникалық көрініс ерекше орын алған. Ол жақта түрік, ұйғыр, дүнген, курд 
халықтарының пайыздық үлесі өте жоғары ауыл аймақтар болса, Қазақстанның кейбір 
аймақтарында ондай ұлт өкілдері тіпті кездеспейді. 

Үлкен диаспоралар қатарына (орыс диаспораларын қоспағанда) саны 100 мыңнан асатын 
украин, өзбек, неміс, татар, ұйғыр, белорусь және кәрістер жатады.  

Соңғы жылдары ұйғыр(42%) және өзбек (41%) диаспораларының  саны өсіп, неміс (60,8%), 
украин(39%), белорусь (38,3%), татар(20,3%)  диаспораларының саны азаюда.  

Басқа этнос өкілдерінің арасында ұлтаралық некелердің саны Қазақстанда үнемі өсуде. 
Қазақстанда өмір сүретін екі ұлы этнос өкілдерінің қатынасында 9% қазақтар және 30% орыстар 
ұлтаралық некелерге тұрады.  

Бүгінгі таңда Қазақстан этникааралық келісімнің үлгісі ретінде танылып отыр. Этникааралық 
келісімнің қазақстандық үлгісінің ерекшеліктері түрлі этникалық топтардың татутәтті өмір сүру 
дәстүрін ұстанып, этникалық қарымқатынаста қоғамның аражігі ажырамай, бірліктің басты 
құндылығына айналуында. 

Ешнәрсе, әсіресе жаһандық ауқымда болып жатқан үрдістер маңызды себептерсіз жүзеге 
аспайды. Және де бүгінгі күні ұлттық даму проблемасы, этносаралық қарымқатынас мәселелері, 
дін мәселесі өте өзекті болса, адамзатқа ұдайы өзінің белгілі бір даму сатысында бұрынсоңды 
шешілген проблемаларды қайта шешуге тура келетінін белгілейді.   

Қазақстан халықтары Ассамблеясы ролі этникааралық және конфессияаралық келісімге 
жетудің институты ретінде анықталады. Қазақстан халықтары Ассамблеясы – ұлттық бірлікті, 
төзімділікті және конфессияаралық келісімді сақтау мен нығайту мақсатындағы халықтың 
азаматтық интеграциясының құралы.   

Жаһандану – XXI ғасырда пайда болған анықтауыш түсініктердің бірі болып табылады. 
Жаһанданудың біздер үшін оңды жағы – ол әлем халықтарының мәдениетін, экономикасын, саяси 
және ақпараттық жүйелерін барынша жақындата, кіріктіре түседі. Теріс жағы – ұлттық 
ерекшеліктерді, ұлттық мәдениетті барынша бедерсіздендіреді. 

Жаһандану үрдістері қазіргі таңда мәдениет аралық коммуникацияға түрлі географиялық, 
мәдени, әлеуметтік және кәсіби салаларға көптеген адамдардың енуіне әкелді.Қоғамдағы 
толеранттылықтың жоқтығының негізінде жатқан, қоғамдағы нормалар мен құндылықтардың әр 
түрлілігі қақтығыстар мен түсініксіздіктердің себебіне айналып отыр. Толеранттылық 
принциптерін сақтау негізінде діни, нәсілдік, ұлттық негіздегі қақтығыстар мен қайшылықтарды 
жоюға болады.  

Қазіргі қоғамда бүкілқазақстандық бірліктің бірегей моделін қалыптастыруда Қазақстан халқы 
Ассамблеясыныңмаңызы өте зор. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы басты міндеті мемлекеттік ұлттық саясатты іске асыру, 
Қазақстан Республикасындағы қоғамдықсаяси тұрақтылықты қамтамасыз ету, мемлекеттік және 
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азаматтық қоғам институттарының этносаралық қатынастар саласындағы өзара ісқимылының 
тиімділігін арттыру болып табылады. 

Ассамблеяның мақсаты қазақ халқының топтастырушы рөлiн арқау ете отырып, қазақстандық 
патриотизм, Қазақстан халқының азаматтық және руханимәдени ортақтығы негiзiнде 
қазақстандық азаматтық бiрегейлiктi және бәсекеге қабiлеттi ұлтты қалыптастыру процесiнде 
Қазақстан Республикасында этносаралық келiсiмдi қамтамасыз ету болып табылады. 

Ассамблеяның негiзгi мiндеттерi:  
1) этносаралық қатынастар саласында мемлекеттiк органдармен және азаматтық қоғам 

институттарымен тиiмдi өзара iсқимылды қамтамасыз ету, қоғамда этносаралық келiсiмдi және 
толеранттықты одан әрi нығайту үшiн қолайлы жағдайлар жасау;  

2) халық бiрлiгiн нығайту, қазақстандық қоғамның негiз қалаушы құндылықтары бойынша 
қоғамдық келiсiмдi қолдау және дамыту;  

3) қоғамдағы экстремизмнiң және радикализмнiң көрiнiстерi мен адамның және азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарына қысым жасауға бағытталған әрекеттерге қарсы тұруда 
мемлекеттiк органдарға жәрдемдесу;  

4) азаматтардың демократиялық нормаларға сүйенетiн саясиқұқықтық мәдениетiн 
қалыптастыру;  

5) Ассамблеяның мақсаты мен мiндеттерiне қол жеткiзу үшiн этномәдени және өзге де 
қоғамдық бiрлестiктердiң күшжiгерiн бiрiктiрудi қамтамасыз ету;  

6) Қазақстан халқының ұлттық мәдениетiн, тiлдерi мен дәстүрлерiн өркендету, сақтау және 
дамыту болып табылады [3]. 

Жалпы алғанда негізінен Ассамблея жұмысының арқасында біздің елімізде этносаралық және 
конфессияаралық келісімнің бірегей моделі, әрбір азамат этникалық және діни ерекшелігіне 
қарамастан Конституцияда кепілдік берілген азаматтық құқықтары мен бостандықтарын толық 
пайдалана алатындай ерекше сенім, ынтымақ, өзара түсіністік ахуалы қалыптасты. 

2014 жылы 18 –сәуірде өткен Ассамблеяның ХХІ сессиясында Қазақстан Республикасы 
Президенті, Ассамблея төрағасы Н.А. Назарбаев 2015 жылды «Қазақстан халқы ассамблеясы 
жылы» деп жариялады. Былтыр 2015 жылы Қазақстан халқы ассамблеясы өзінің 20 жылдық 
мерейтойын өткізді. Ассамблея 20 жыл ішінде қоғамдық келісімнің қазақстандық моделінің негізгі 
құраушы бөлігіне айналды. «Мәңгілік ел»  бұл өз Отанын сүю, қазақстандық патриотизмнің, күш 
жігердің жоғры дәрежесі, Отанға деген сенімділік, халыққа адалдық, азаматтық парыз. Біздің 
елімізде 130дан астам ұлт өкілдері тұрады. Біздтатулықпен достықта және бір –бірімізбен 
сыйласып өмір сүрудеміз. Тәуелсіз көп ұлтты халықтың арасында бірлік пен ынтымақтың 
ұйытқысы болып Қазақстан халықтары ассамблеясы жұмысын жандандырып, олардың тілін, әдеп
ғұрпын насихаттауға мүмкіндік жасалуын қадағалап келеді.  

Бүгінгі күні Қазақстанда әлемде теңдессіз саналатын татулық пен бірліктің, көпэтникалық 
қоғам татулығының бірегей үлгісі қалыптасқаны баршаға аян. Бұл үлгіге әлем елдерінің 
қызығушылық танытуы, оны зерттеп, зерделеуге мүдделілік білдіруі де соның айғағы. Ал мұндай 
үлгінің қазақ даласында қалыптасуына, сондайақ қоғамда тұрақтылықтың сақталуына Қазақстан 
халқы Ассамблеясы институтының қосқан үлесі де зор. 

Кеңес Одағы ыдыраған кезеңде қалыптасқан тарихи жағдайларға оралсақ, біздің еліміз сол 
көпұлтты ел ретінде сақталып қалғанын аңғарамыз. Сақталып қана қойған жоқ, осыны дамытты. 
Ал Қазақстанның көпұлтты мемлекетке айналуына негізінен елдегі индустрияландыру, Сталин 
тұсындағы жүзеге асқан күштеп жер аударулар, тың игерулер үлкен рөл атқарды. 

Мемлекетімізде істелініп жатқан ерлікті істеріміздің барлығы Нұрсұлтан Назарбаев есімімен 
байланысты. Елбасымыздың есімі Тәуелсіз Қазақстан атымен бірге өріліп үндесіп тұр. Елбасының 
жолдауында  Қазақстан елінің өміршең стратегиялары қабылданды. Біздің еліміздегі халықтар 
достығы ұстанымдарына  негізделген қарымқатынастарымыз бүкіл әлем елдеріне үлгі болып 
табылады. «Діні басқа,  тілі басқа, тілегі бір» бір шаңырақ астында жиналған ұлтұлыс өкілдерінің 
ынтымағы –ырысы, байлығы –берекесі болып, татулығы жарасқан біздің елде өмір сүріп жатқаны 
жүректерге сенім, көңілдерге қуаныш ұялатады.  

Осылайша Қазақстан халықтары Ассамблеясы Қазақстанның бірегей саяси жаңашылдығының 
жемісі. Қазіргі таңда оның жұмысының жемісі көптеген елдер үшін пайдалы болып табылады. 
Бүгінгі күнде Қазақстанның Конституциясы мен Ассамблеясы тек замандастар ғана емес, сонымен 
қатар тұрақтылықтың, модернизация мен көркеюдің фундаментіне айналған екі ұлы құндылықтар. 
Сенім, дәстүр, төзімділік,  олар көпұлтты көркеюші мемлекеттің негізіне айналған принциптері 
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болып табылады. Этникааралық саладағы мемлекет саясатының негізіне  «Көпшіліктік бірлік» 
принципі алынады. 

Қазіргі таңда өзгеұлт өкілдері Қазақстан халқы Ассамблеясының маңайына топтасып, өзінің 
салтдәстүрі мен мәдениетін дамытуда. Алдағы уақытта төзімділік біздің халқымыздың күнделікті 
өмірінің дағдысына, дәстүріне айналуы керек. Сондайақ, біз төзімді қоғам арқылы ұлттық 
болмысымызды жойып алмауға ерекше мән берген жөн. Қайта керісінше толерантты қоғамды 
пайдаланып тілдік, ұлттық басымдылыққа жетудің жолдарын қарастырғанымыз абзал. Сонда 
біздің ұпаймыз түгел болатыны белгілі.  Тәуелсіздікпен бірге есейіп келе жатқан Ассамблеяның 
қызметі еліміз үшін үлкен мәнмағынаға ие. 

Қазақстанның оң бейнесі мен еліміздің ішкі саясатындағы оң ахуал – ел басшылығының 
бабаларымыздың көп ғасырлық тәжірибесіне негізделген, дана саясатының нәтижесі деп білуге 
болады. Қысқаша айтқанда оны «төзімділік саясаты» деп атауға болады. Оның негізі  еліміздің 
Ата Заңында келтірілген:  «1. Заң мен сот алдында жұрттың бәрi тең. 2. Тегiне, әлеуметтiк, 
лауазымдық және мүлiктiк жағдайына, жынысына, нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, дiнге көзқарасына, 
нанымына, тұрғылықты жерiне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкiмдi 
ешқандай кемсiтуге болмайды». 

Бүгінгі күні Қазақстандағы төзімділік, бейбітшілік пен амандықтың көзі болып табылатын, 
қазіргі заманның нақтылығына айналған басты құндылықтардың бірі, бүкіл қазақстандықтардың 
ауызбірлігінің негізі және ел басшылығының ішкі саяси бағыттағы саясатының негізгі құрамдас 
бөлігі.  Сонымен қатар, еліміздегі төзімділік – Қазақстан Республикасының халықаралық 
кеңістіктегі оң имиджінің негізгі құрамдас бөлігі. Халықаралық қауымдастықта біздің елімізді 
мемлекеттегі ішкі саяси ахуалы аса қолайлы мемлекет деп біледі.  

Бүгінде біз Қазақстанның халқы Қазақстандағы келісім мен толеранттылықтың бір аумағында 
бірге өмір сүруді қалайтындықтарына сенімді болуымыз қажет, өйткені француздың саяси 
ойшылы шарль Луи Монтескье айтқандай,  «ұлттың рухы» мен Отанға деген сүйіспеншілік 
қоғамның үйлесімді өмір сүруінің бірденбір негізі болып табылады». 

Қазақстандық қоғамның терең мәнін құрайтын түрлі этностар мен конфессиялар адамдардың 
рухани және мәдени құндылықтарын ұқыпты қабылдау, өзара түсіністік, төзімділік барлық 
этностар үшін жалпы мұраттар мен құндылықтарды қалыптастыра отырып, халықтың жалпы 
ділінде оң көрініс табады [4].  
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«РОЛЬ АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА В УКРЕПЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ КАЗАХСТАНЦЕВ» 

 
Тусупова Г.Н., магистр.,  преподаватель КЭУК, Караганда, Казахстан 

 
Казахстанское общество с момента обретения независимости Республики Казахстан 

приобрела множественные  качественные изменения по вопросу дружбы и мира между этносами. 
На современном этапе во многих сферах общества Казахстана особое место  отводится новому 
институту межэтнического согласия основанного  1 марта 1995 года Ассамблеи народа 
Казахстана.  С момента образования и по сей день работа АНК не прекращается, а дополняется 
новыми концептуальными идеями, приоритетными направлениями во благо страны и общества. 
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Обращаясь к исторической справке деятельности АНК во всех сферах жизнедеятельности 
казахстанского общества, институт выделяют следующие задачи: 

обеспечение эффективного взаимодействия государственных органов и институтов 
гражданского общества в сфере межэтнических отношений, создание благоприятных условий для 
дальнейшего укрепления межэтнического согласия и толерантности в обществе; 

укрепление единства народа, поддержка и развитие общественного консенсуса по 
основополагающим ценностям казахстанского общества; 

оказание содействия государственным органам в противодействии проявлениям экстремизма 
и радикализма в обществе и стремлениям, направленным на ущемление прав и свобод человека и 
гражданина; 

формирование политикоправовой культуры граждан, опирающейся на демократические 
нормы; 

обеспечение интеграции усилий этнокультурных и иных общественных объединений для 
достижения цели и задач Ассамблеи; 

возрождение, сохранение и развитие национальных культур, языков и традиций народа 
Казахстана. 

Главная же цель работы АНК является обеспечение межэтнического согласия в Республике 
Казахстан в процессе формирования казахстанской гражданской идентичности и 
конкурентноспособной нации на основе казахстанского патриотизма, гражданской и духовно
культурной общности народа Казахстана при консолидирующей роли казахского народа [1]. 

На современном этапе институт  АНК активно работает в следующих   сферах жизни и 
деятельности граждан Казахстана: социальная, культурнорелигиозная, образование и наука, 
политическая сферы. Выявления слабых сторон и принятия согласованных мер для устранения 
отставания в развитиии общественнополитической жизни РК является важной приоритетной 
миссией АНК. 

В нашей стране социальная сфера находится под важным государственным контролем. В 
данной сфере деятельность АНК  поступательно реализует свое развитие через введение 
национальной идеи казахстанского общества под лозунгом «Единый народ  Единая нация». 
Сформулирована идея Президентом нашей страны Н.А. Назарбаевым в одном из его выступлений 
в 2001 году на встрече с представителями общественности.  

Слагаемые национальной идеи казахстанского общества являются дружба, равенство и 
равноправие всех этносов республики. Выделяется  пять основных принципов национальной идеи: 
«Первый – равенство всех этносов. Второй – национальная идентичность, стремление общаться на 
родном языке, развивать национальную культуру и традиции. Третий – религиозная идентичность. 
Пусть каждый исповедует ту религию, которая ему ближе. Четвертый – законопослушание, 
человек свободен до тех пор, пока не переступил закон. Пятый принцип – развитие малого и 
среднего бизнеса, в котором должно быть задействовано 5060% трудоспособного населения» [2]. 

Изложенная главой государства национальная идея консолидации казахстанского общества в 
сфере внутренней политике, преследует главную и наиболее значимую задачу государственной 
политике идею национальной безопасности, понимая значение этой идеи как в безопасность 
государства, общества, нации до безопасности личности. Особенно она  наиболее значима  в 
противостоянии экстремизму и терроризму бушующего во всем мире, данной остро значимой 
проблемы. 

Межэтнические и межрелигиозные отношения в республике служат примером для многих 
стран. В Казахстане исторически сложились традиции мира и согласия. В соответствии с 
Конституцией Казахстан утверждает себя светским государством. 2324 сентября,  2003 года в 
столице РК г. Астана прошел первый съезд в котором, активное и действенное участие приняли 
глава государства, а также признанный на сегодняшний день народом Казахстана Лидером нации 
Назарбаев Н.А., а также представители мировых и традиционных религий.  

Со времени первых официальных встреч по вопросам межэтнического и 
межконфессионального согласия, были приняты ряд важных мер. Положения и выводы по 
ключевым вопросам съезда отражены в Декларации лидеров мировых и традиционных религий. 
Основная идея Декларации в укреплении взаимопонимания мировых культур, религий и 
этнических групп, представляющих собой базовые компоненты мировых цивилизаций, 
стремление к недопущению конфликтов на основе культурных и религиозных различий, 
утверждения духа взаимного уважения, понимания и принятия других перед лицом новых вызовов 
современности.  
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Практическим доказательством участия АНК в сфере образования и науки стало организация 
совместной работы с Министерством образования и науки по программе истории межэтнических 
отношений в Казахстане. Наиболее актуальнее темы межэтнического, межконфессионального 
отношения народа Казахстана, который сложился столетиями назад и на сегодняшний день 
выделяются такими качественными показателями как миролюбие, толерантность, уважение, 
интеграция и самореализация. 

Министерством науки и образования РК поручен на личный контроль следующий вопрос. 
Одним из приоритетных направлений в свере образования и науки остается содействие овладению 
представителями всех этносов казахским языком. 

Знание всеми гражданами казахского языка, значит знать историю нашей страны, историю 
казахского народа, культуру и традиции народа. Это приведет к еще большему сближению всех 
казахстанцев и будет укреплять доверие между народом. 

Слова Великого Абая еще говорил: «Знание языка и культуры другого народа делает человека 
равным с этим народом». Основная мысль этих слов заключается в изучении другого языка тебе 
не принадлежавшего, для того чтобы стать равным с этим народом. Потому что это необходимо 
сегодня в глобальном мире, когда все переменчиво и перемешено, весь мир общества, который 
открыт для нас и нашего будущего поколения. 

Также, важное значение уделяется усиленной работе по воспитанию толерантности через 
культурноинформационную сферу. Посредством изучения истории этносов через изучение 
исторических фильмов, видеороликов о значимых лицах в истории народа, их характеру, светлым 
идеям, доблестным поступкам. Особенно нынешнее поколение должны быть вовлечены в сферу 
просвещения истории событий и великих личностей с главной школе нашей жизни в стенах 
образовательных учреждений (школах, колледжах, ВУЗах). 

В культурнорелигиозном аспекте институт мира и согласия придает огромное значение 
идеологии единства в многообразии, в многонациональности, в многоконфессиональности.  
Примерами действия  АНК в этом направлении стали открытие множества храмов, церквей, 
синагог, пагод, наряду с мечетями. Так,  например, 6 июля 2012 года в г. Астане состоялась 
церемония открытия соборной мечети «Хазрет Султан».  Кроме того, в Астане действуют 
православный СвятоУспенский кафедральный собор, кафедральный собор Римскокатолической 
церкви, крупнейшая в Центральной Азии синагога «Бейт Рахель – Хабад Любавич» [3]. 

Данные крупные храмовые сооружения, впечатляющие своими масштабами и архитектурным 
колоритом,  подтверждает главную миссию Казахстана как страны,  толерантного 
сосуществования различных религиозных конфессий.  

Поли этническое казахстанское общество через такие фактические меры и  поддержку в 
открытии храмовых сооружений, свободы вероисповедания, следованию своим традициям, 
взаимообогащения языка и самобытной культуры еще более укрепляет и приводит к сплочению 
множества этнических групп. 

Президент РК, Лидер нации, председатель АНК Нурсултан Абишевич Назарбаев в одном из 
своих выступлений отметил, что ключевыми ценностями казахстанского общества являются 
стабильность, единство и модернизация и интеграция. Такими важными приоритетами должна 
руководствоваться наша страна на длительный срок, для динамичного развития общества, 
процветания государства и его укрепления на мировой арене. 

Тенденции и перспективы развития нового института Ассамблеи народа Казахстана, с 
течением времени и непрекращающимися переменами в мире, все больше укрепляет свои позиции 
внутри государства и за ее пределами, так как ведет прямой диалог с народом Казахстана, 
сотрудничество государства с мировым сообществом.  

Такого рода институту как АНК отводиться  важное место, так как для многих  государств,  
она участвует в принятии решений на уровне государства,  такие как проведение выборов 
руководителя государства, представителей народа в высших и местных государственных органах. 
Урегулирование внутренней стабильности страны принадлежит следованию основному закону РК 
Конституции, в которой основу государства и его ценностное составляющие принадлежит 
«человеку» и  «гражданину».  

Наиболее значимой АНК стало по следующим причинам, принятие участия  в работе 
института представителей  поли этнического казахстанского общества, где особенно уделяется 
внимание самобытность этносов, традиционные ценности, языковая принадлежность.  

Для того чтобы ответить на вопрос «Какова роль АНК в общественно-политической жизни 
казахстанцев?», следует незадумываясь отметив ее значимую роль.  
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В Республике Казахстан, а таккже в других странах мира главными ценностями 
государственного устройства зиждиться на взаимоуважении  внутри народа, между отдельными 
личностями их прав и свобод, следования этим принципам мирного сосуществования приведет 
любое государство и живущего внутри него общество создавая благоприятную культурную сферу 
для диалога, динамичного развития, интеграции. 

Важную роль АНК проявляется не только во внутреннем устройстве государства, но и во 
внешнем сотрудничестве. Главными принципами РК в мировом сообществе по вопросу 
сотрудничества являются толерантность, согласие и мирное установление связей на фоне 
радикально изменяющегося мироустройства, жестких требований глобального рынка, когда 
человечество обращается к поиску ответов на многие вопросы в религиозных истинах, 
возрождении традиционной культуры, общепринятым  ценностям общества, ставшими 
консолидирующими факторами для многих казахстанцев. 

В работе АНК РК можно проследить опираясь на знания Стратегии работы этого института. 
Реализация Стратегии АНК заплонированного до 2020 года,  осуществляется во всех важных 
сферах жизнедеятельности  общества. Долгосрочные приоритеты в работе АНК поддержаны 
государством на уровне Конституции предполагает ее огромную ответственность в вопросе мира 
и согласия в нашей стране. 

В институте мира и согласия АНК за двадцать лет деятельности в Республике Казахстан 
проявила своеобразные методы работы, эффективные меры которой признано во всем мире в 
форме «казахстанской модели» взаимоотношения и взаимовлияния этносов их традиций, религий, 
языка. 

Вклад Ассамблеи народа Казахстана по достоинству оценен на самом высоком 
международном уровне. Действующий Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в ходе визита в 
страну подробно ознакомился с работой Ассамблеи народа Казахстана и отметил, что ее 
принципы в полной мере сочетаются с принципами ООН. Его предшественник – Генеральный 
секретарь ООН Кофи Аннан – назвал Казахстан примером межэтнического согласия, 
стабильности, устойчивого развития для других государств мира. 

В заключении хотелось бы сделать известный всему народу Казахстана вывод: 
Ассамблея народа Казахстана как новый институт межэтнического, межконфессионального 

согласия имеет в государстве важный конституционный статус и ей отводится неотъемлемая роль 
в установлении стабильности внутри народа Казахстана, которая по сей день продолжает 
эволюционировать во всех сферах жизни общества. Свои эффективные меры институт АНК 
показывает год за годом, день за днем.  Доказательством этому служит наш единый, дружный  
народ Казахстана  и  в этом  уникальность АНК. 
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Тутинова Н.Е., магистр, оқытушы, Кәрімхан Ә. ӘЖ21к тобының студенті 
ҚҚЭУ, Қарағанды, Қазақстан 

 
Негізінде кешегі кеңестік жүйенің ықпалынан шыққан көптеген елдердің ішінде ішкі саяси 

жүйесі тұрақты, ешқандай ұлттық, діни немесе өзге де көзқарас қайшылықтарынсыз тұрақты  
дамып келе жатқан ел Қазақстан Республикасы десек, бұл  асырып айтқандық емес. Тұрақтылық, 
сөз жоқ, дамудың өсіпөркендеудің басты алғышарты. Бұған біз осы уақытқа дейінгі тарихтан көз 
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жеткізіп келеміз. Осыған орай, қазір ішкі тұрақтылық, ұлтаралық татулық сияқты факторлар 
еліміздің басты құндылықтарының біріне айналды. Десек те, елдің тыныштығын сақтап тұру оңай 
шаруа емес екені белгілі. Оны тек осы бағытта жанжақты ойластырылған әрі ұдайы назарда 
ұстайтын, әртүрлі көзқарастар мен пікір алуандылығына жол ашқан дұрыс саясаттың арқасында 
ғана тұрақты қамтамасыз етуге болады. Бақытымызға, бағымызға орай, бүгінге дейін алға қойған 
мақсатымыз орындалды десек артық айтқандығымыз емес. 

Тәуелсіз Қазақстан Республикасы алдына үлкен келелі міндеттер қойылған болатын. Олар 
елдің ішкі жағдайында Егемен мемлекетінің тұтастығын нығайтып, нарықтық экономикаға көшу, 
алға қойылған жоспарларды іске асыру, елдің ішінде көп ұлттың, халықтардың бірлігін сақтауда 
барлық мүмкіндіктерді пайдалану көзделген. Соның нәтижесінде мемлекетімізде қалыптасқан 
Қазақстан халқы Ассамблеясы институты еді. Қазақстан тәуелсіздігін алған алғашқы жылдар әлі 
есімізде. Сол уақытта ел игілігі жолында қолға алынған көптеген бастамалар көпшілік тарапынан 
сынға ұшыраған болатын [1]. 

 Ассамблеяның негізгі міндеттері: 
 этносаралық қатынастар саласында мемлекеттік органдармен және азаматтық қоғам 

институттарымен тиімді өзара ісқимылды қамтамасыз ету, қоғамда этносаралық келісімді және 
толеранттықты одан әрі нығайту үшін қолайлы жағдайлар жасау; 

 халық бірлігін нығайту, қазақстандық қоғамның негіз қалаушы құндылықтары бойынша 
қоғамдық келісімді қолдау және дамыту; 

 қоғамдағы экстремизмнің және радикализмнің көріністері мен адамның және азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарына қысым жасауға бағытталған әрекеттерге қарсы тұруда 
мемлекеттік органдарға жәрдемдесу; 

 азаматтардың демократиялық нормаларға сүйенетін саясиқұқықтық мәдениетін 
қалыптастыру; 

 Ассамблеяның мақсаты мен міндеттеріне қол жеткізу үшін этномәдени және өзге де 
қоғамдық бірлестіктердің күшжігерін біріктіруді қамтамасыз ету; 

 Қазақстан халқының ұлттық мәдениетін, тілдері мен дәстүрлерін өркендету, сақтау және 
дамыту болып табылады. 

Президенттің бастауымен 1995 жылы 1 наурыздағы арнайы жарлығында Республиканың 
қоғамдықсаяси аренасында, ұлттық саясат тұрғысында үлкен құқықтық статустағы жаңа институт 
Қазақстан Халқы Ассамблеясы (ҚХА) құрылады. Ассамблея  ұлтаралық татулықтардағы 
жетістіктердің бірегей институты, біздің қазіргі тарихымыздағы тұрақтандыру және нығайту 
рөлінің зор екендігі белгілі.  Қазақстан Республикасы  Президентінің 2002 жылғы 26 сәуірдегі 
Жарлығымен бекітілген ҚХА туралы Ереже мен ҚХА Стратегиясы (кейінірек өзгертулер мен 
толықтырулар енгізілген) Ассамблеяның қызметін реттеуші негізгі құжаттар болып табылады. 
2008 жылғы 20 қазанда Президент Республиканың саяси жүйесіндегі Ассамблеяның рөлі мен 
міндетін нақтылай түскен Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы ҚР Заңына қол қойды. Заң 
мемлекеттік ұлттық саясатты жасау мен жүзеге асыруға ат салысуды Ассамблеяның басты 
мақсаты етіп белгілеп берді. ҚХА басты міндеті  мемлекеттік ұлттық саясатты іске асыру, 
Қазақстан Республикасындағы қоғамдықсаяси тұрақтылықты қамтамасыз ету, мемлекеттік және 
азаматтық қоғам институттарының этносаралық қатынастар саласындағы өзара ісқимылының 
тиімділігін арттыру болып табылады. Президетіміз Ассамблеяның негізгі  қызметінің бірі  ол 
еліміздегі ұлтаралық қатынасты реттеу дей отырып, бейбітшілік көзі деп түсінеді. Ассамблея 
құрылған сәттен бастап оған Қазақстан Президенті Нұрсұлтан  Назарбаевтың төрағалық ету оның 
беделін ерекше арттырды. Заңға сәйкес, ол Ассамблеяны қалыптастырып, қайта құра алады, 
жалпы жетекшілік етеді және оның қызметінің бағыттарын анықтайды, оның басқарушы 
лауазымды тұлғаларын тағайындап, қызметінен босатады, ҚХА Сессияларын шақырады, оның 
Хатшылығын құрады. Ол өзінің орынбасарларын тағайындайды, оларға өз өкілеттігінің бір бөлігін 
бере алады, ұдайы қызмет ететін – Ассамблея Кеңесі органын құрып, басқарады, Ассамблеяның 
бағдарламалық құжаттарын бекітеді және оларды іске асыру бойынша тапсырмалар береді, БАҚ
тарда және халықаралық ұйымдарда оның атынан сөз сөйлеп, мәлімдемелер жасаудың ерекше 
құқығына ие. Біздің еліміздегі ұлтаралық қатынастарда қайшылық пен түсініспеушілік болып 
жатқан жағдайда онда ол оған дер кезінде көңіл аудару қажет. Оның қызметтерінің негізгі 
нәтижелерінің бірі аз ұлттардың қалыптасуындағы жылжулардың болуы. Бұл республиканы 
гүлденуге, қуатты және қарқынды дамуға бастайтын бағдар». Аталған бастама мәдениет аралық 
диалогты нығайтудың жаңа кезеңінің негізін қалап, этносаралық қатынастарды дамыту 
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мәселелерін жоғары деңгейде шешуге мүмкіндік жасайтын әлемдік тәжірибедегі тың бағыт болып 
табылды [2].  

Ассамблея тарихында 18 сессия өткізіліп, онда қоғам өмірінің маңызды мәселелері мен 
мемлекет дамуының негізгі бағыттар талқыланды. Сессиялар аралығындағы кезеңде Ассамблеяны 
басқаруды Қазақстан Республикасы Президентінің шешімімен құрылатын Ассамблея Кеңесі 
жүзеге асырады. Кеңестің құрамын Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді. Қазақстан 
халқы Ассамблеясының жұмыс органы оның Хатшылығы дербес құрылымдық бөлім ретінде 
Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің құрамына кіреді. Ассамблеяның және 
облыстар (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) ассамблеяларының құрамы  
этномәдени және өзге де қоғамдық бірлестік өкілдерінің, мемлекеттік органдар өкілдерінің және 
олардың қоғамдағы беделі ескеріле отырып Қазақстан Республикасы азаматтарының қатарынан 
қалыптастырылады. Қазіргі уақытта Ассамблеясының құрамында 390 мүше бар. Ассамблеяға 
мүшелікке кандидатуралар облыстардың этномәдени және өзге де қоғамдық бірлестіктерінің 
ұсыныстары негізінде облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 
ассамблеялары сессияларының шешімі бойынша, сондай ақ республикалық, өңірлік этномәдени 
және өзге де қоғамдық бірлестіктердің жоғары органдарының шешімі бойынша ұсынылады. 
Ассамблея қызметін ғылыми сүйемелдеу үшін Ғылымисарапшылық кеңес құрылып, қызмет 
атқаруда. Ғылымисарапшылық кеңестің құрамына Қазақстан Республикасы Парламентінің 
депутаттары, этномәдени бірлестіктердің, ғылыми және білім беру ұйымдарының өкілдері, 
сондайақ ғалымдар, тәуелсіз сарапшылар мен мамандар кіреді. Этносаралық мәселені 
жариялаудың ерекшелігі ескеріле отырып Қазақстан халқы Ассамблеясы жанынан журналистер 
мен сарапшылар клубы құрылған. Клуб жұмысының басты бағыты журналистер мен сарапшылар 
үшін этносаралық тақырыпты жариялаудың лайықты дәстүрін қалыптастыру, сондайақ 
Ассамблея мен БАҚ арасындағы байланысты тереңдету болып табылады. Барлық аймақтарда 
Достық үйлері өз жұмысын тиімді атқарып келеді, Мемлекет басшысының тапсырмасымен Астана 
қаласында – Бейбітшілік және келісім сарайы салынды. Мұнда жыл сайын Қазақстан халқы 
Ассамблеясының сессиялары, әлемдік дәстүрлі діндер съездері, өзге де маңызды ісшаралар өтеді. 
Қазіргі уақытта Ассамблея құрамында 394 мүше бар. 

Бүгінде Ассамблея этносаралық келісімді, қоғамдағы толеранттылықты және халық бірлігін 
одан әрі нығайту үшін қолайлы жағдай жасауға септігін тигізеді. Сонымен қатар ҚХА мемлекеттік 
органдарға экстремизм мен радикализм көріністеріне қарсы әрекет етуге, азаматтардың 
демократия нормаларына негізделген саясиқұқықтық мәдениетін қалыптастыруға көмек 
көрсетеді. Ассамблея этномәдени бірлестіктердің күш біріктіруін қамтамасыз етеді, этно мәдени 
орталықтардың, Қазақстан халқының ұлттық мәдениеттері, тілдері мен дәстүрлерінің өркендеуін, 
сақталуын, және дамуын қамтамасыз етеді. 

Ассамблеяның өңірлердегі құрылымдарын облыс әкімдері басқарады. Ассамблеясының және 
облыстардың, республикалық маңызы бар қалалар мен елорда ассамблеяларының құрамы 
этномәдени және өзге де қоғамдық бірлестік өкілдерінен, мемлекеттік органдар өкілдері мен 
қоғамдағы  абыройбеделі бар тұлғалардан құралады. Қазақстан халқы Ассамблеясынан сайланған 
Парламент Мәжілісінің 9 депутаты елдегі барлық этностардың мүддесіне қорғайды. Сонымен 
қатар қазақстандық этникалық қоғамдастықтардың Парламентте өкілдік етуі олардың саяси 
партиялар арқылы өкілді органдарға тікелей қатысуы негізінде де жүзеге асырылады. 

Мемлекетіміздің басшысы Н.Ә. Назарбаев бастамашы болып қолға алған Қазақстан халқы 
Ассамблеясына да әуелде  сенімсіздікпен қарағандар табылды. Алайда бәріне де уақыт төреші деп 
бекер айтылмаса керек. Қазақстан бүгінде көп ұлтты мемлекет. Біздің елімізде қазіргі таңда 130
дан астам ұлт өкілдері бейбітшілік пен өзара татулықта өмір сүруде. Біздің елімізге көптеген 
этникалық диаспоралардың жер аударулары түрлі тарихи оқиғалармен тығыз байланысты.  

Қазақстан жеріне қоныс аударушылар Ресейдің Еуропалық бөлігінен ғана емес, сондайақ 
басқа облыстардан да келген еді. Өйткені Қазақ даласы ұланғайыр кеңдігімен, кеңбайтақ жерде 
егін шаруашылығына да, мал шарушылығына да жарамдылығымен қызықтырған болатын. 1900 
жылғы халық санағы бойынша тек Қазақстанның бес облысында Ақмола, Торғай, Семей, Жетісу 
жерлеріне Еуропалық Ресейден келгендер 247 мыңдай адам, Сібірден – 42119, Орта Азиядан – 
23530, Польшадан – 1191, Кавказдан – 1672, Финляндиядан – 72, басқа да жерлерден 3557 адам 
келген болатын. Сондайақ Құлжа өлксінің Цин империясына қайтарылуына байланысты 
дүнгендер мен ұйғырлар бұқарасы Қазақстан жеріне қоныстануына тілектерін білдірген болатын 
[3]. 
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Сталиндік тоталитарлық идеологиялық саясат болмашы жазығы бар, тіпті жазығы жоқ 
адамдар да ұсталып жатты. Сол сұрапыл жылдары Қазақстан жеріне мыңдаған тұтқындар жер 
аударылған еді. 

Өткен 3040шы жылдары елімізге бұрын сонды көрмеген халықтардың әр жерлерден 
ауқымды көшіқон саясаты жүргізілген [3]. 

Осындай сан қилы қиын тарихи оқиғалардан кейін, бүгінде егемен Қазақ елінің көп ұлтты, 
татутәтті, ынтымақ сүйгіш халқы бар. Қуатты экономикасы, сенімді саяси жүйесі, ең бастысы – 
бүгіннен нұрлы, бүгіннен кемел болашағы бар. Сол күнге деген берік сенім, жарқын үміті бар деп 
толық айта аламыз. 

Қазақстан халқы ассамблеясы өзінің құрылған кезінен бастап орасан біріктірушілік және 
зияткерлік әлеует жинақтап және халықтық дипломатия институты үлгісіне бейімделе отырып, 
ұзақ даму жолынан өтті. Еліміздегі 100ден аса этностың басын біріктіретін бірегей құрылым 
тұрақтылықты сақтап, республиканың ілгерілей дамуы үшін маңызды роль атқарды. Қазақстан 
халқы Ассамблеясы бүкіл әлемге Қазақстанның этносаралық қатынастар саласында жүргізіп 
отырған саясатының табысты екенін паш етіп келеді. 

Ассамблея бүгінде елдегі тұрақтылық пен өзара татулықты қалыптастырып қана қоймай, өз 
міндетіне сай ұлттық мәселелерді әділетті шеше алатын, қазақ халқының мәдениетінің өзекті 
топтастырушысы, азаматтардың өркениетті демократиялық нормаларға сүйенетін саяси 
мәдениетін қалыптастыра алатын жобаға айналды. Өйткені этникааралық, конфессияаралық 
келісім республикамыздың саяси, экономикалық және әлеуметтік саладағы жетістіктерінің негізі 
болып отыр.Осыған орай елде тұрақты түрде ұйымдастырылып тұратын  Ассамблеяның 
жиындары мен мәжілістерінде көтерілетін мәселелердің ауқымы да уақыт өткен сайын кеңейе 
түсуде.  

2015 жылғы 23 сәуірде Бейбітшілік және келісім сарайында Қазақстан Республикасы 
Президентінің төрағалығымен ҚХА ХХІІ сесиясы өтті. Нұрсұлтан Назарбаев 7 жаңа міндет қойды, 
оны жүзеге асыру ісіне Ассамблея тікелей қатысуы тиіс. Бұлар – бүкілқазақстандық мәдениетті 
дамыту, халық бірлігін ортақ руханиморальдық құндылықтар негізінде нығайту, жастарды 
патриоттық рухта тәрбиелеу,  мемлекеттік тілді және үштілді білім беруді одан әрі дамыту, 
транспарентті мемлекеттегі қоғамдық бақылауды қамтамасыз ету, этносаралық қатынастарды 
саясиландыруға жол бермеу, сондайақ Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы серіктестермен 
мәденигуманитарлық байланыстарды нығайту жұмыстары. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы бүгінде азаматтық қоғамның жаңа үлгідегі институттарының 
бірі және ол  мемлекеттік және ұлттық саясатты жүзеге асыруда маңызды рөл атқара отырып, 
Қазақстанның саяси жүйесінің өзегіне айналды. Өйткені ол мемлекеттегі барлық этностардың 
көзқарастарын бір арнаға тоғыстырып, азаматтардың діни немесе ұлттық ерекшеліктеріне 
қарамастан, олардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етіп отырған бірденбір 
институт. 

Қазақстан халқы ассамблеясы өзінің құрылған кезінен бастап орасан біріктірушілік және 
зияткерлік әлеует жинақтап және халықтық дипломатия институты үлгісіне бейімделе отырып, 
ұзақ даму жолынан өтті. Еліміздегі 100ден аса этностың басын біріктіретін бірегей құрылым 
тұрақтылықты сақтап, республиканың ілгерілей дамуы үшін маңызды роль атқарды. Қазақстан 
халқы Ассамблеясы бүкіл әлемге Қазақстанның этносаралық қатынастар саласында жүргізіп 
отырған саясатының табысты екенін паш етіп келеді. 

Қорыта айтқанда еліміздің тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан 
Халқы Ассамлеясын құрудағы маңызы орасан зор деп айтсақ кате айтпаймыз. Еліміздегі ұлттар 
мен ұлыстардың арасында татулық пен достық болсын! 
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«Ассамблея – бүкіл азаматтардың 

бүкілхалықтық өкілдері мүдделерінің 
инновациялық моделі және біздің жас 

демократияның табысты құралы». 
Н.Ә. Назарбаев 

 
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен елдегі қоғамдық тұрақтылық пен 

ұлтаралық келісімді нығайту мақсатында 1995 ж. 1 наурызда "Қазақстан халқының Ассамблеясы" 
(ҚХА) құрылды. 2015 жыл Қазақстан халқы Ассамблеясының жылы деп жарияланды. Сонымен 
қатар 2015 жыл Астана Бейбітшілік пен Келісім қаласы атты ұранмен өтеді. Бұл туралы Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқы Ассамблеясының 21 сессиясында мәлімдеді [1]. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы  заңды тұлға құрылмай, Қазақстан Республикасының 
Президенті құратын, басты міндеті мемлекеттік ұлттық саясатты іске асыру, Қазақстан 
Республикасындағы қоғамдықсаяси тұрақтылықты қамтамасыз ету, мемлекеттік және азаматтық 
қоғам институттарының этносаралық қатынастар саласындағы өзара ісқимылының тиімділігін 
арттыру болып табылатын мекеме. 

Еліміздің Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқы Ассамблеясын құру идеясын 
алғаш рет 1992 жылы Тәуелсіздіктің бірінші жылдығына арналған Қазақстан халықтарының 
форумында айтты. 1995 жылы 16 ақпанда Президент Н.А. Назарбаев еліміздегі ұлттық мәдени 
орталықтардың жетекшілерімен кездесу өткізді. Сонда, Ел басы республикадағы ұлтаралық 
келісімді сақтау және оны одан әрі нығайту үшін республикада жаңа қоғамдық институт – 
Президент жанындағы консультативтікеңесші орган ретінде Қазақстан халқын ортақ мүддеге 
біріктіретін Ассамблея құру қажеттілігі туындап отырғандығына назар аударды [2]. 1995 жылғы 1 
наурызда оның мәртебесін Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы консультативті
кеңесші орган деп бекіткен Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқы 
Ассамблеясын құру туралы Жарлығы шықты. 

Ассамблеяның мақсаты – қазақ халқының топтастырушылық рөлін арқау ете отырып, 
қазақстандық патриотизм, Қазақстан халқының азаматтық және руханимәдени ортақтығы 
негізінде қазақстандық біркелкілікті және бәсекеге қабілетті ұлтты қалыптастыру процесінде 
республикадағы этносаралық келісімді қамтамасыз ету. 

Қазақтардың мәдени  этникалық дәстүрлерінен мұра болған рухани саладағы төзімділік 
қазіргі уақыт пен келешекте азаматтық әлемді сақтаудың берік негізі болып табылады. Бүгінгі күні 
Қазақстан Республикасы 40тан астам конфессия мен деноминация өкілдері, сондайақ 130 ұлт пен 
этникалық топ өкілдері бейбіт және өзара түсіністікте өмір сүре алатындығының бірден бір 
мысалы. Қазақстандағы әрбір ұлттың өзінің этноқұрылымдары бар, 22 республикалық және 
аумақтық ұлттықмәдени орталықтары құрылған. Әзербайжан, грек, ингуш, неміс, шешен, поляк, 
т.б. халықтардың ұлттық мәдени орталықтары жанында жексенбілік мектептер жұмыс істейді [3]. 

Біздің елімізде ...  
 өзбек, тәжік, украин тілдерін оқыту 88 мектеп;  
 108 мектепте этникалық топтардың 22 тілде сабақ оқытылады;  
 30 этникалық тілдерді зерттеу үшін 195 тіл орталықтары жұмыс істейді;  
 ТВ шоу 7 тілде жүргізіледі;  
 8 тілде радио бағдарламалар жүргізіледі;  
 35тен астам этникалық газетжурналдар шығарылады [4]. 
Ассамблеяның негізгі міндеті – этносаралық қатынастар саласында мемлекеттік органдармен 

және азаматтық қоғам институттарымен тиімді өзара ісқимылды қамтамасыз ету, қоғамда 
этносаралық келісімді және толеранттылықты одан әрі нығайту үшін қолайлы жағдай жасау, ел 
бірлігін нығайту, қазақстандық қоғамының негіз қалаушы құндылықтары бойынша қоғамдық 
келісімді қолдау және дамыту[5]. Сонымен қатар, Қазақстан халқы Ассамблеясы мемлекеттік 
органдарға экстремизм мен радикализм көріністеріне қарсы әрекет етуге, азаматтардың 
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демократия нормаларына негізделген саяси құқықтық мәдениетін қалыптастыруға көмек 
көрсетеді. Ассамблея этномәдени бірлестіктердің күш біріктіруін қамтамасыз етеді, этно мәдени 
орталықтардың, Қазақстан халқының ұлттық мәдениеттері, тілдері мен дәстүрлерінің өркендеуін, 
сақталуын, және дамуын қамтамасыз етеді. 

Ассамблеяның 350ге жуық мүшесі бар. ҚХАна мүшелікке кандидаттарды жергілікті 
жерлердегі Қазақстан халықтарының Кіші Ассамблеясы, республикалық және аймақтық ұлттық
мәдени бірлестіктері, Ассамблея Кеңесінің мүшелері тең арақатынас қағидасы бойұсынады. ҚХА
ның төрағасы – ҚР Президенті [6]. Ол Ассамблея мүшелерінің ұсынысы бойынша төрағаның екі 
орынбасарын тағайындайды. Ассамблея мәжілістері арасындағы жұмысты ҚР Президентінің 
шешімімен Ассамблея кеңесі жүргізеді. ҚХА кеңесі ұлттықмәдени орталықтар ардагерлер кеңесі 
өкілдерінен, Кіші Ассамблея жетекшілерінен, сондайақ, Ассамблеяға мүше басқа тұлғалардан 
құралады. ҚХА Қазақстанда өмір сүріп жатқан барлық халықтардың мәдениетін, тілін дамытуға 
қолайлы жағдай жасау бағытында Қазақстан халықтарының фестивальдерін, тілдер 
фестивальдерін, жексенбілік мектеп окушыларының мемлекеттік тіл мен ана тілін білу дәрежесін 
анықтайтын байқауларын, тіл саясаты мәселелері бойынша халықаралық және республикалық 
ғылымипрактикалық конференциялар мен семинарлар, т.б. өткізеді. 

Ассамблея сессиясы (Ассамблея мүшелерінің жиналысы) – оның жоғары басшылық органы. 
Сессияны Қазақстан Республикасының Президенті қажеттілікке қарай, бірақ жылына кемінде бір 
рет шақырады. Сессиялар аралығындағы кезеңде Ассамблеяны басқаруды Ассамблея Кеңесі 
жүзеге асырады [6,4б]. Кеңеске республикалық этномәдени бірлестіктердің өкілдері, қоғам 
қайраткерлері, Парламент депутаттары, министрлер, облыс әкімдері енеді. 

Қазіргі таңда Ассамблея этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы 
мемлекеттік саясатты жүзеге асырушы маңызды құралға айналып, елімізде тұрмыс кешіп отырған 
барлық этностардың өзара тең құқықты қатынасын қамтамасыз етуші рөлге ие бірденбір ұйым. 
Жиырма жылдық тарихында аталған құрылым қоғамдағы тұрақтылықты сақтаушы құралға 
айналғанын уақыттың өзі дәлелдеп отыр. Үстіміздегі жылы елімізде Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдық тойы республикалық деңгейде мерекеленеді. Ұлт көшбасшысы 
Н.Ә.Назарбаев «Нұрлы жол  болашаққа бастар жол» атты халыққа арнаған Жолдауында 
«Ассамблея құрылуының 20 жылдығын атап өту арқылы біз қазақстандықтардың рухани күш 
қуатын арттыруымыз және толеранттылығын еселеуіміз керек. Сондықтан да, біз Қазақстан 
халқын ең үздік және мәңгілік құндылықтар  ел игілігі жолында ынта мен жігерді, еңбекқорлықты 
және мақсаткерлікті арттыруға шақырамыз. Этносаралық келісім  ол өміршеңдік оттегісі» деп 
ерекше атап өтті. Ассамблеяның негізгі бағыты барлық этностық топтарды ортақ мақсатқа 
жұмылдыру болып табылатындығын атап өткен Елбасы Ассамблеяның өміршеңдігінің ең басты 
ерекшелігі  ол этностық топтардың қызметін бақылаумен айналысатын қарапайым ұйымға ғана 
емес, сонымен қатар еліміздегі барлық ұлт пен ұлыстың мүдделерін бір арнаға тоғыстырушы, 
барлық азаматтардың этностық, діни ерекшеліктеріне қарамастан құқығы мен бостандығын 
сақтаушы толыққанды саяси институтқа айналғандығын айтты. 

Мемлекет басшысы көп ұлтты Қазақстанда 140тан астам ұлттар мен ұлыстардың татутәтті 
өмір сүріп жатқандығын Қазақстан халқы Ассамблеясының әрбір сессиясында атап өтеді. Өткен 
жылғы Қазақстан халқы Ассамблеясының XXI сессиясында да Қазақстан Мәңгілік Ел атану үшін 
мемлекетте бейбітшілік пен келісім бекем болуын басты назарға ұсынды. «Қазақстан2050» 
Стратегиясы: бейбітшілік, руханият және келісім мәдениеті» деп аталған сессияда рухани 
келісімнің айрықша жеті жоғары мәдени қағидатын айтып өтті. Онда діни тұрақтылық, ортақ 
жауапкершілік, мемлекеттік тілді өзге ұлттардың меңгеруі, конфессияаралық толеранттылық пен 
ішкі тұтастық, барлық ұлттың өмір сүру сапасын арттыру, әр ұлт пен ұлыстың мәдениеті мен 
өнерін дамыту және этномәдени бірлестіктердің жұмысына серпін беру қағидаттарына кеңінен 
тоқталды. Ассамблея халық егемендігін шоғырландырушы саясатүстілік органға айналды. 
Ассамблеяның депутаттық тобының құрамына бүкіл парламенттік партияның өкілдері болып 
табылатын 25 мәжілісменнің кіруі үлгі тұтарлық жағдай. Ассамблея мемлекеттік органдардың 
халықпен жемісті үнқатысуын, барлық этностар өмірлерінің өзекті мәселелерінің шешілуін 
қамтамасыз етеді. Тек өткен жылы ғана Ассамблея 10 мың ісшара ұйымдастырып, оларға 3,5 
миллионнан астам адам қатысты. Көптеген өңірлерде Достық үйлері құрылып, жұмыс істеуде. 
Ассамблеяны 2020 жылға дейін дамыту Тұжырымдамасы жүзеге асырылуда. Жүргізілген 
сауалнама нәтижесінде қазақстандықтардың 97,5 пайызы Ассамблея біздің бүкіл халықтық 
мүдделерімізді бейнелейді деп айтқан. Бұл жақсы мойындау. Қазақстандық бейбітшілік руханият 
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пен келісім мәдениетінің 7 арқаулық қағидаттары осындай. Бұл енді біздер өз ұрпақтарымызға ұлт 
байлығы ретінде беретін ортақ мәдени мұрамыз, деді Мемлекет басшысы. 

Сондайақ, Елбасы бейбітшілік пен келісімді нығайту  2050 Стратегиясын жүзеге асырудың 
басты критерийі екендігін тілге тиек етіп, бес мызғымас шындықты атап өтті. Әлемдік саяси 
ахуалды сарапқа салып, этносаралық тұрақтылықты сақтап қалудың жолдарын көрсетті. 
Ассамблеяның бай халықаралық байланыстары бар. Мен барлығыңызды GGLOBAL идеясын 
ілгерілету үшін өздеріңіздің халықаралық байланыстарыңызды пайдалануға шақырамын. Сондай
ақ, Ассамблеяда еліміздегі Астанада өтетін ЭКСПО2017 Бүкіләлемдік көрмесі мен Алматыда 
өтетін Универсиада2017 сияқты аса ірі халықаралық шараларға дайындыққа қатысу бойынша 
өзінің нақты Ісқимыл жоспары болуы тиіс. Осы шараларда біз әлемге мәдениетімізді, еліміз 
халқының полиэтностық толеранттылығын, бейбітшілік пен келісім жағдайындағы 
табыстарымызды көрсетуге тиіспіз, деп Ұлт Көшбасшысы барлық қазақстандықтарды бірлікте 
жұмыс жасауға шақырды. 

Ассамблея дүниеге келген 20 жылдан бері атқарған қызметі мен жүріп өткен сара жолы 
қазақстандық этносаралық және конфессияаралық келісім үлгісінің әлемдік қауымдастық алдында 
беделді ұйымға айналып, ел қоғамының құрамдас бөлігіне айналғанын көрсетті. Қазіргі таңда 
бүкіл әлемді шарпыған ғаламдық дағдарыс Қазақстанға да өз салқынын тигізіп отыр. Мемлекетте 
қоғамдықсаяси тұрақтылық болмай, экономикалық салада жетістік болмайды деген қағиданы 
тарих әлдеқашан дәлелдеген. Сондықтан Қазақстан халқының бірлігін бұдан әрі жетілдіру міндеті 
мемлекеттік саясаттың басым бағытына айналып отыр. Қазақстанның экономикалық дамуы, 
этносаралық қатынастардың әлемдік қауымдастық тарапынан мойындалуы, ең алдымен, қазақ 
ұлтының еншісінде екендігі анық. 

Халық бірлігі  мемлекеттілік негізі. Қоғамдық бірлікті ту етіп ұстау арқылы ғана біз 
алдымызға болашағы күшті, өркендеп, дамыған Қазақстан елі туралы ұлы мақсаттар қоя аламыз. 
Ел өміріндегі мәні мен маңызы орасан зор осынау саяси оқиға қарсаңында біз көп ұлтты Қазақстан 
халқын бір атаның балаларындай еліміздің өркениетті дамуы жолындағы игілікті іске 
жұмылдырып отырған Қазақстан халқы Ассамблеясы еліміздегі барлық этнос өкілдерін ортақ 
мақсатқа ұйыстырып, елімізде тұрақтылықты сақтау мен оның дамуына аса зор үлес қосып келеді. 
Ең бастысы, Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметі нәтижесінде елімізде этностық немесе 
діни ерекшелігіне қарамастан әрбір азаматтың Конституциялық һәм азаматтық құқықтары мен 
еркіндігін толық қолдана алатын этносаралық және конфессияаралық келісімнің айрықша үлгісі 
қалыптасты. Сөйтіп, Қазақстанның көпэтностық кеңістігінде сенім, келісім мен өзара түсіністік 
берік орнады. Қазақстан халқы Ассамблеясының алдына қойған басты мақсаты және түбегейлі 
міндеті  этносаралық қатынас саласында мемлекеттік органдармен және азаматтық қоғам 
институттарымен тиімді өзара ісқимылды қамтамасыз ету. Осы мақсатта халық бірлігін нығайту, 
қазақстандық қоғамның негізін қалаушы құндылықтар бойынша қоғамдық келісімді қолдап, 
дамыту, қоғамдағы экстремизм мен радикализмнің көріністеріне тойтарыс бере отырып, 
азаматтардың құқықтық бостандықтарына қысым жасауға жол бермеу, азаматтардың 
демократиялық нормаларға сүйенетін саясиқұқықтық мәдениетін қалыптастыру да осы ұйымның 
төл парызы. Ынтымақ ұйытқысына айналған ұйым бұл мақсаттарды жоғары деңгейде орындап 
келеді. 

Қазіргі уақытта Қазақстан халқы Ассамблеясы жанынан ғылымисарапшылық кеңес, 
журналистер мен сарапшылар клубы құрылған. Барлық аймақтарда Достық үйлері бар. Мемлекет 
басшысының тапсырмасымен Астанада «Бейбітшілік және Келісім сарайы» салынды. Мұнда жыл 
сайын Қазақстан халқы Ассамблеясының сессиялары, әлемдік дәстүрлі діндер съездері, өзге де 
маңызды ісшаралар өтеді. Ассамблеяның тағы бір ерекшелігі, этностық топ өкілдерінің 
мүдделерін жоғары заң шығару органы  ел Парламентінде білдіру болып табылады. Осыған орай 
2007 жылы еліміз Конституциясына енгізілген өзгерістерге сәйкес Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің 9 депутатын Қазақстан халқы Ассамблеясы сайлауға құқылы. Ассамблея 
сайлаған Мәжілістің тоғыз депутаты, елдегі барлық этностардың мүддесін білдіреді. 
Ассамблеядан сайланған депутаттар заң шығарушылық процесіне белсенді қатысып, заң 
шығарушылық, бастамашылық құқығын жиі пайдалануда. Еліміз тарихынан ойып тұрып айрықша 
орын алатын оқиғаның бірі Ұлт Көшбасшысы, Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
тәуелсіз еліміз дамуының ұзақмерзімдік «Қазақстан  2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 
деп аталатын маңызы орасан зор құжатты халық назарына ұсынып, алда атқарылатын ауқымды да 
асқаралы міндеттерді белгілеуі болды. Міне, сондықтан да Қазақстан халқы Ассамблеясы осы 
құжаттың мәдениет, бейбітшілік, руханият және келісім мәселелерін талқылауға арналуы 
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тегіннентегін емес. Себебі, Елбасы айтқандай, Тәуелсіз Қазақ елінде бәрі бар. Тек қана көпұлтты 
ұлттар мен ұлыстардың арасында өзара түсіністік, татутәтті берекебірлік пен ынтымақ және 
рухани құндылықтарға деген адалдық ауадай қажет. Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні, 
Қазақстан халқы Ассамблеясы бүгінде көпұлтты қазақстандықтардың берекебірлігі мен 
ынтымағын жарастырған татулық темірқазығына айналып отыр. Туған елі  Қазақстанды әлемдегі 
өркениетті елдер қатарына қосуды жоспарлаған Елбасының басты арманмұраты да міне, осы! 

Қазақ халқы қашанда бірлік пен татулық мәселесіне ерекше мән беріп, оны тірліктің тұтқасы, 
өмірдің өзегі ретінде бағзы заманнан бағалап келген. «Бірлік бар жерде  тірлік бар», «Береке басы 
 бірлікте», «Ырыс алды  ынтымақ» деген сияқты көптеген мақалмәтелдер соның айғағы. 
Болашақтың бірліксіз болмайтынын болжай білген бабаларымыз бала тәрбиесінде де осы 
қағиданы басты бағыт етіп ұстаған. Ол атадан балаға мұра болып, әлі де жалғасын тауып келеді. 
Бірлік пен татулық тәлімінің қазіргі көпұлтты Қазақстан жағдайында маңызы ерекше. Мемлекет 
құраушы, елдің, жердің иесі ретінде қазақ халқы өзге ұлттар мен ұлыстарға оның асқан үлгісін 
көрсетіп келеді десек артық емес. Тарихымызға үңілсек, оған анық көз жеткізе аламыз. Қиын
қыстау кезеңге тап болған өзге ұлт өкілдеріне қашанда қамқор болып, ағалық мейірімін аямаған. 
Алаш елі тағдырдың жазуымен жер аударылып келген түрлі ұлыстарға төрінен орын беріп, бір 
үзім нанын бөліскені белгілі. Сол үшін көптеген ұлыстардың өткен және бүгінгі буыны қазақ 
халқына шексіз риза. Қазақ жерінде қазір 140тан аса ұлт пен ұлыс өкілдері өмір сүріп жатыр. 
Оларға Қазақстан азаматтары ретінде тең құқық берілген. Олар білім алу, емделу, жоғары 
лауазымды қызмет атқару мүмкіндіктеріне ие. Елімізде мекен еткен ұлт пен ұлыстарға өз 
мәдениетін дамытып, салтдәстүрлерін сақтауға лайықты жағдайлар жасалған. Олардың 
әрқайсысының ұлттық мәдени орталықтары тұрақты жұмыс істейді. Мәдени орталықтар әр халық 
өкілдерінің өз ұлттық дәстүрлерін сақтауға зор ықпал жасап келеді. Сонымен бірге, көпұлтты 
Қазақстанның мәдени жағынан әртарапта дамуына үлес қосып келеді.  

Ғасырлар тоғысында еркіндікті аңсаған атабаба арманы жүзеге асып  егемендікке ие болдық. 
Қазақ жерінде арайлап атқан елдіктің ақ таңы, ең алдымен, осынау дархан даланы ақ найзаның 
ұшымен, ақ білектің күшімен, алғыр ақылмен, берік тақыммен қорғап, сақтап қалған ата
бабаларымыздың ұлы күрестерінің заңды да нақты нәтижесі.Қазақ елі қазіргі таңда қабырғасы 
қатайған, пікіріне халықаралық қауымдастық өкілдері құлақ асатын беделді елге айналды. 

20 жылдық тарихы бар ұйым елдің саяси жүйесінің маңызды бір бөлігіне айналып, ол 
Қазақстанды мекендейтін барлық ұлттар мен этностардың мүдделерін, құқықтарын бір арнаға 
түйістірді. Әрбір ұлттың тегіне, дініне, көзқарасына қарамастан, барлық азаматтардың құқықтары 
мен еркіндіктерінің бұлжытпай сақталуын қамтамасыз етті. Түптеп келгенде, Ассамблея еліміздегі 
халықтардың тұрмыстық деңгейдегі ұлтшылдықтың пайда болуына жол бермейтін, бірбіріне 
төзімділікке, шыдамдылыққа тәрбиелеуді дәріптейтін ең маңызды ұйымның бірі болып саналады. 
Осының нәтижесінде әрбір қазақстандық кең ауқымды ойланып, достық пен өзара түсіністікті 
бағалауға жетелеу жолында жемісті еңбек етуде. Осыған байланысты бұл ұйым мемлекетімізді 
мекендейтін эстнос өкілдерін бірлікке шақырып, елдегі демократияның қалыптасуына да тікелей 
атсалысуда. Ел Президентінің бастамасы бойынша құрылған мемлекеттік, ұлттық саясатты 
дамыту мен жетілдірудің ерекше маңызды құралы болып саналатын Қазақстан халқы 
Ассамблеясы бүгінде елді біріктіруде, этностар мен ұлттар арасындағы бейбітшілік пен келісімді, 
татулықты нығайтуда аса маңызды қызмет атқарады.  

Біздің елдегі бірлік пен қоғамдық келісімнің бастауы  Қазақстан халқының ортақ тарихы. 
Ғасырлар бойы тағдыр талайына ұшыраған халықтарды құшағына сыйдыра білген қасиетті Ұлы 
Дала көптеген ұлыс пен ұлттың құтты қонысына айнала білді. «Бақ та, тақ та таласқанға 
бұйырмайды, халықтық істе жарасқанға бұйырады», деген дана бабаларымыз. Сондықтан да 
атқаратын игілікті істеріміз халқымыздың болашағын бірлігіміз бен берік етсін. 

Жоғарыдағылардың негізіне қорытындыға келетін болсақ, Қазақстан Республикасының халқы 
бір шаңырақ астында татутәтті өмір кешетіні анық. Мемлекет халқы мен оның жетекші қоғам 
қайраткерлері және билік өкілдері әлемде аналогы жоқ әлеуметтік институт құра білді және оның 
маңыздылығын, беріктігін сақтап келеді.     
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СЕКЦИЯ 3. КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩАЯ СУЩНОСТЬ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ 

 
ӘОЖ: 347.167 
 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ИСЛАМ: МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 
 

Аубакиров Е.Ж. магистр., оқытушы, Алиаскар А. М., Қанатқызы А. 
ҚҚЭУ Қарағанды, Қазақстан 

 
Бүгінде республика аумағында ислам дінінің дамып, барша мұсылман қауымының игілігіне 

айналуына барлық мүмкіншіліктер қарастырылған десек, артық айтпаймыз. Қазақстан қазіргі 
кезде көптеген мұсылман мемлекеттерімен саясиэкономикалық, мәдени қарымқатынастар 
орнатып, әлемдік беделі бар ислам ұйымдарының белді мүшелерінің біріне айналды. Бірақ, жалпы 
жағдай осылай десек те, республика аумағында исламның дамуымен діндар мұсылмандардың 
санының өсуі, соның ішінде жастардың дінге бет бұруы біршама мәселелердің пайда болуына 
алып келді. Атап айтқанда, діндар жамағаттың біразы теріс діни жолға түсіп, зайырлы мемлекеттің 
заң талаптарын мойындағысы келмеді. Осы жағдайлар қоғам ортасында діннің әлеуметтік маңызы 
мен орнына қатысты көзқарастарды қайтадан салмақтауға алып келді. 

Қазір республикадағы мұсылман жамағатының басым бөлігі діни ұстанымы мен 
көзқарастарында «ханафи» мазхабының ілімін басшылыққа алады. Құлшылық, ғибадаттарында 
атабаба жолын ұстанатындықтан, оларды «дәстүрлі мұсылмандық сенімдегілер» деп атау әдетке 
айналған. Сондайақ, ханафи мазхабындағылар қатарына Орталық Азия елдері мен Қазақстанда 
бұрыннан кең тараған сопылық жолдағылар, түркиялық «сүлейменшілер» мен «нұршылар», 
«Таблиғи жамағат» діни миссионерік ұйымының жақтастары енеді. Мазхабта айырмашылықтары 
болмағанымен, ол жамағаттар бірбірінен белгілі бір тәртіп, талаптарға бағынуларымен, кейбір 
діни мәселелерде жеке көзқарастарымен ерекшеленеді. 

Сонымен қатар, елімізде сүннилік тармаққа жататын шафи мазхабындағылар, шииттер, 
«салафизм» ілімін жақтаушылар және көптеген ислам елдерінде қолдау таппаған, ресми тіркеуден 
өтпеген «Ахмадия» жақтастары, «Құраншылар» өкілдері де кездеседі. Аталғандардың ішінде 
ханафи мазхабын мойындамайтындары немесе мазхабта жоқтары қазіргі кезде «кері» немесе 
«теріс» ағымдар, ал олардың ішіндегі мазхаб ұстанса да мемлекеттік құрылысты өзгертуге 
шақыратын «Хизбуттахрир» сияқты дінисаяси ұйымдар, «бүлдіргі» ағымдар да бар. Сондайақ, 
исламдық ағымдар қатарында ілімі мен әрекеттері мұсылмандықтан тым алыс «Алла аят», «Ата 
Жолы» мистикалық құрылымдарының да аты аталып қалады. Бүгінде «Таблиғи жамағат», «Хизб
уттахрир», «Алла аят», «Ата Жолы» сияқты бірқатар діни ұйымдар мен құрылымдардың 
Қазақстан Республикасы аумағында қызмет жасауына тыйым салынған [1]. 

Десе де, жаңа заң қабылданғанға дейін жұмыстарын кедергісіз жүргізіп, жақтастарын жинап 
алған сол топтар мен ағымдардың өз әрекеттерін жасырын жүргізіп отырғаны байқалады. Олар 
өздерінің жымысқы мақсаттарын іске асыруда әртүрлі амалдарға барып, өздерін тақуа мұсылман, 
Алланың әмірін жеткізу жолында жәбірленушілер етіп көрсетуге тырысуда. Олардың алдап
арбауына түскен азаматтар, соның ішінде жастар теріс жолға түскендерін байқамай да қалуда. 

Атап өту керек, қазіргі кезеңде республика аумағындағы діни ахуал өткен жылдармен салыс
тырғанда бірқалыпты дамуда. Бұл, әрине, мемлекеттің дін саласындағы саясатының, оны жүзеге 
асырудағы оңтайлы тетіктерді жүзеге асыра білуінің нәтижесі екендігі анық. Діни алауыздық пен 
радикализмнің жолына тосқауыл қойып, экстремизм мен лаңкестік көріністеріне жол бермеуде 
мемлекеттік құзырлы органдар, солардың қатарында Дін істері агенттігінің, діни бірлестіктер, 
қоғамдық ұйымдар жұмыла қызмет жасауда. 

Республика аумағындағы діни ахуалдың тұрақсыз сипат алуы кері ағымдар мен топтардың, 
ұйымдардың халық арасында радикалды идеология таратып, қарапайым жандарды 
адастыруларымен, теріс әрекеттерге итермелеулерімен байланысты болды. Сондай радикалды 
ағымдар қатарында «салафиттер», кейде «уахаббистер» деп аталатын топтар өздерінің қазіргі 
қоғамдықсаяси жүйеге, оның заңдарына қарсы көзқарастарымен ерекше көзге түсті. Олардың 
қатарындағы діннен білімі жоқ немесе таяз жастар теріс пиғылды «ұстаздарының» айтқандарына 
еріп, өздері өмір сүріп отырған қоғамдық құрылысты «бүгін және қазір» өзгерту керек деген 
жастық жалынмен «қасиетті амалдар» жолында жандарын қиюға дайын болды [2]. 
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Ислам дініне қатысты бұл мәселе Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев 
«Қазақстан2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан 
халқына Жолдауында басты орын алды. Онда Елбасы бүгінде біздің халқымыз үшін дәстүрлі емес 
діни және жалған діни ағымдар мәселесі өткір тұрғандығын ерекше атап өтіп, жастарымыздың бір 
бөлігінің олардың көзқарасын көзсіз қабылдап отырғандығы жастарға тән алыпұшпа мінез бен 
олардың бойларында кері ағымдар идеологиясына қарсы тұратын иммунитеттің жоқтығынан деп 
атап көрсетті. Ол үшін біз шеттен келген әртүрлі жалған әсерлерге беріле бермей, соңдарынан ере 
бермей, өзіміздің әдетғұрпымызға, салтсанамызға, мәдениетімізге негізделген ұлттық сана, 
соның ішінде діни сананы қалыптастыра білуіміз керек деді. 

Кері ағымдар, солардың ішінде «салафиттік» ағымының ықпалы ел аумағын тұтас қамти 
қоймағандықтан, дәл бүгінгі күні олардың әрекеттері мемлекеттің саяси тұрақтылығы мен консти
туциялық құрылысына тікелей қауіп төндірмейді десе де, олардың белсенділіктерінен белгілі бір 
аумақтардың жалпы ахуалы тұрақсызданып, мемлекеттік қауіпсіздікке айтарлықтай кедергі келті
руде. 

Исламдағы кері ағымдар, солардың ішінде салафиттер әрекетінен Ақтөбе, Атырау, Батыс 
Қазақстан және Маңғыстау, Қарағанды облыстарында республиканың өзге аймақтарына қарағанда 
діни жағдайлардың шиеленісті өрбуі анық байқалады. 

«Тура жолды» ұстанушы салафиттердің пікірінше, бүгінгі күнге дейін қазақтардың, дәстүрлі 
мұсылмандық жолды ұстанып келген өзгелердің де діни түсінік, ұстанымдары дұрыс емес. Олар 
дінге жаңалық енгізген «бидғатшылар», Аллаға серік қосқан «щирк» жасаушылар. Өз пікірлерін 
араб елдеріндегі, әсіресе, Сауд Арабиясындағы «шейх» діни ғалымдардың айтқандарымен 
дәлелдеуді әдетке айналдырған. Яғни, қазіргі мұсылман жамағатының бұрынғы атабаба діни 
жолымен жүрем дегені бекершілік. Ол адасуға алып барады дегенді алға тартады. 

Осы пікірдегі салафиттер өз арасында шартты түрде «мадхалиттер», «суруриттер» деп бөлін
ген. Солардың қатарында дәстүрлі ханафи ұстанымдағы діндарларға ашық қарсы шығып, қазіргі 
мемлекеттік құрылым мен заңдарына қарсы «жихадқа» шақырып жүргендері әрі сол жолда қанды 
оқиғаларды қолдайтындары – «тәкфиршілдер». Олар үшін атеист адам түгілі, күнделікті бес 
намазын қаза етпейтін қарапайым мұсылмандардың өзі «адасушы» қатарынан табылуы мүмкін. 
Олар қазіргі қоғамды тұрақсыздандыруға, өздерінің «жабық» ортасын құруға ұмтылыс жасауда. 
Тәкфиршілдер үшін ұлттық құндылықтар мен ерекшеліктер, салтсана, дәстүрдің еш мәні жоқ. 

Салафиттер қатарындағы мадхалиттер тәкфиршілдерге қарағанда билікке бағыну идеясын 
қолдап, мемлекеттік жүйені өзгертуді жақтамайды. Олардың басты идеологиясы адамдарды тура 
дін жолынан «адасқан», «жаңалық қосушы» деп айыптауға бағытталған. Сондайақ, олар Қазақ
стан аумағында тараған сопылық жолына төзімсіздікпен қарайды. Осы тұрғыдан келгенде біздің 
еліміз үшін «салафизмнің» қандай түрі болмасын қоғамға жат ұстаным екендігін дәлелдеп 
жатудың қажеттілігі шамалы деп білеміз. Салафизм идеологиясын қолдаушылар өз қатарын 
көбейту жолында әртүрлі әдістерді, соның ішінде Интернет жүйесін епті пайдаланып, жымысқы 
әрекеттерін жалғастыруын тоқтата қоймаған. 

Жалған уағыздарымен діндар жамағатты адастырып, қылмыстық жолға итермелеп отырған 
діни ұйымның бірі – «Хизбуттахрир». Оның әрекеттері қоғамдағы этникааралық (еврей ұлты мен 
АҚШ азаматтарына қарсы) және конфессияаралық (христиандар мен басқа діндерге қарсы) 
қатынастарды бұзуға бағытталып, қоғам тыныштығын бұзуды көздейді. Ислам талаптары үстемдік 
ететін Халифат құру идеясын тықпалап, негізгі жұмыстарын халықтың тұрмысы нашар ортасында 
жүргізуге тырысады. Сондағы мақсаты – оларға материалдық көмек көрсете отыра, өз қатарын 
толықтыру [3]. 

Діни экстремистік әрекеттердің Қазақстан жерінде бой көрсетуі әртүрлі жағдайлармен 
түсіндіріледі. Мәселен, ресейлік сарапшы А.Собяниннің пайымдауынша, ислам радикализмін 
тарату – мұсылман емес елдердің арнайы қызмет орындарының мақсатты ісі. Ал ислам елдері 
ішінде радикалды исламды араб елдері мен Пәкстан қолдайды. 

Сондайақ, Қазақстандағы діни ахуалдың өрбуі оның ішкі жағдайымен ғана емес, Орталық 
Азия және алысжақын басқа елдердегі саясиәлеуметтік ахуалмен де байланысты деген де 
пікірлер айтылады. Әрине, біз бұл пікірлерді негізсіз деп айта алмаймыз. Сол себептен де біздің 
кеңестік кезеңде де мұсылмандық сенім әсерінен алыс ажырай қоймаған көрші Орталық Азия 
елдеріндегі қоғамдықсаяси жағдайдың қалыпты дамуына алаңдаушылықпен қарайтынымыз да 
рас. Қазіргі уақытта сол елдердің кейбірінде исламдық идеялармен бүркенген күштер мемлекеттік 
билікке оппозиция құрап, саяси жолмен болсын, қарулы жолдармен болсын, билікті қолдарына 
алу мүмкіндіктерін қарастырып отырғаны да белгілі. 
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Исламды зерттеп жүрген ғалымсарапшылар Қазақстандағы діндар жамағаттың ағымдарға бө
ліну себептерін, алдымен, әлеуметтік факторлармен байланыстырады. Яғни өмірден орнын 
таппаған, тұрмыстіршілігі нашар адамдар көп жағдайда, көңіл жұбаныштарын діннен табуға 
тырысады. Осы оңтайлы жағдайларды өз мақсаттарына пайдалануға ұмтылған радикалды 
идеологияны таратушылар «отқа май құя түсіп», өз орнын таппай жүргендерге Құран сөздерін 
өздеріне қажетті мазмұнда түсіндіріп миларын улады, осылайша, «тығырықтан шығар жолды» 
көрсеткен болады. 

Діни экстремизмнің пайда болуы мен көріністері бұл күндері жанжақты зерттеліп, оған қарсы 
тұрудың саясиәлеуметтік, құқықтық тетіктері жасалды әрі олар жылданжылға жетілдірілуде. 
Соның нәтижесінде бірқатар кері ағымдар қызметі тоқтатылып, олардың жымысқы әрекеттері 
жалпы халық алдында әшкереленді. Экстремистік және лаңкестік әрекеттері үшін қаншама 
азаматтар, солардың қатарында жастар бас бостандықтарынан айырылып, абақтыға жабылды. 

Десек те, діни саладағы мәселелерді шешуде 2011 жылы қабылданған «Діни қызмет және діни 
бірлестіктер туралы» Заңның пәрменділігі ерекше бағаланды. Соның негізінде Қазақстандағы діни 
бірлестіктердің қызметі заңды түрде реттеліп, діни топтар мен ұйымдардың өз бетімен әрекет 
етуінің жолы кесілді. Осы жұмыстарды ойдағыдай жүзеге асыра білген Дін істері агенттігі бүгінде 
басқа да мемлекеттік органдармен бірлесе отырып діни саладағы өзекті де өткір мәселелерді шешу 
жолдарын Қазақстан Республикасы Үкіметі алдына қоюда. Солардың қатарында халықтың 
әлеуметтік жағдайын жақсартып, тұрмыстіршілігін жеңілдету мәселелеріне баса көңіл бөлінген. 

Ғалым, сарапшылардың пікірінше, қазіргі уақытта орын алып отырған мазхабты мойындамау, 
ұлттық ерекшеліктерді жоққа шығару, «хиджаб» мәселелерінің туындауын діни сауатсыздықтан 
іздеу қажет. Сондықтан, осы бағыттағы жұмыстарды халықтың жалпы діни сауатын ашу, оларға 
зайырлы қоғам мен діннің ара қатынасын сауатты түсіндіре білуден бастаған жөн дейді. Осы пікір
лердің негізсіз еместігіне көзін жеткізген Дін істері агенттігі кең діни ағарту, ақпараттық насихат 
жұмыстарын жүргізуді қолға алды. Ондай жұмыстар қоғамның барлық деңгейін қамтып, жоғары 
және орта оқу орындары студенттері мен оқушылары, қала, аудан, ауыл тұрғындары арасында, 
әскери бөлімшелерде, түзеу орындарында өткізілуде. Насихат топтарына теолог ғалым, 
сарапшылардан, қоғамдық пәндер мамандары мен Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 
білікті имам, қызметкерлері тартылған. Атап өту керек, осы жүргізген жұмыстар нәтижесінде 
халықтың біраз бөлігінің кері діни ағымдар мен дәстүрлі ханафи ұстанымы жөнінде дұрыс ұғым 
қалыптасып, білім деңгейлері өсті. 

Көпшілікті қамтитын шаралардың қатарында Дін істері агенттігі мен облыс әкімдіктері 
бірлесіп өткізіп отырған республикалық конференциялар мен семинарларды, дөңгелек үстелдерді 
атап өту орынды. Ол шараларға отандық ғалым, теологтармен қатар шетелдерден білікті мамандар 
шақырылуда. Олар еліміздің алыс аумақтарына дейін барып, дәрістер оқып, «ислам дініндегі 
мазхаб ұстаудың қажеттігі мен пайдасы», «салафизмнің зияны мен зардаптары», «жихадизм мен 
тәкфиршілдік идеологиясының исламмен сыйымсыздығы», «матуриди ақидасының ханафилік 
ілімнің жалғасы» тақырыптарында білімдерімен бөлісуде. Олар Қазақстанның дін саласындағы 
саясатына ризашылықпен қарап, осы елде қай діннің болмасын тіршілік етуіне қолайлы екендігін 
жасырмайды [2, с. 58]. 

Жоғарыда айтып өткеніміздей, радикалды идеологияның таралуын құқықтық немесе күш 
көрсетумен ғана тоқтату мүмкін еместігін орынды түсінген Қазақстан жергілікті діни
руханилықтың бірденбір жолы дәстүрлі діни ұстанымды кеңінен дамытуға баса көңіл бөлуде. 
Осы ретте Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жұмысының белсенділігін арттыруға, діни 
қызметкерлері мен имамдары қатарының білікті мамандармен толықтырылуына тиісті қолдау 
көрсетуде. Мешіт имамдарының біліміне арнайы көңіл бөлініп, тиісті дайындық курстарында діни 
пәндермен қатар мемлекеттің құрылысы мен заңдарына қатысты пәндерден дәрістер оқытылуда. 

Осылайша, діни экстремизм әрекеттері мен діни адасушылыққа жол бермеуде тұрғындар 
арасында діни ағартушылық тәрбиелеу жұмыстарына баса мән берілуде. Сонымен бірге, 
атқарылып отырған жұмыстардың әсерлі болуында бұқаралық ақпарат құралдарының да маңызы 
мен рөлі ескерілуде. Оларда қазіргі күні атқарылған шараларды жарыққа шығарып хабарлаумен 
қатар, арнайы діни мәселелер, ұлттық құндылықтар төңірегінде бағдарламалар, токшоулар ұйым
дастырылуда. Ақпараттық заманда өмірдегі келеңсіздіктер мен діни экстремизм идеологиялары, 
лаңкестікке жол бермеу, олардың алдын алуда БАҚ құралдарының орны мен мүмкіндіктері зор 
екендігі мәлім. Сондықтан оның жұмысы одан әрі белсендіріле түспек. 

Жалпы, радикалды діни идеологияға қарсы тұра білу жанжақты қарастырылған, кешенді іс
шараларды жүргізуді талап етеді. Осы және Елбасының 2012 жылғы Қазақстан халқына 
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Жолдауындағы алға қойған міндеттерін ескере келіп, қазіргі күні «Қазақстан Республикасының 
20132017 жылдарға арналған діни экстремизм мен терроризмге қарсы ісқимыл жөніндегі 
бағдарламасы» жасалды. Ендігі ретте онда қарастырылған ісшараларды жүзеге асырудың 
жолдары мен мүмкіндіктері қарастырылуда [3, б. 25]. 

Қазіргі кезде дінді тек жекелеген адамдарға ғана емес, мемлекет үшін де қажетті деп түсіне 
білген жөн. Өйткені, қоғамда мүшелерінің бойында адамгершілік қасиеттердің қалыптасып 
дамуындағы діннің әлеуеті мен тәрбиелік рөлі мемлекет үшін қажетті, сондықтан ол дінді саяси
қоғамдық өмірден ығыстырып шығаруға, қысым көрсетуге ұмтылмайды. Ал мемлекеттің 
тұрақтылығы мен саясиэкономикалық жағдайының күшеюі діннің де қалыпты дамып, өз 
міндеттерін атқаруына мүмкіндік беретіні рас әрі ол осыған мүдделі болуы керек. Осындай өзара 
келісім мен жарасымдыққа қол жеткізгенде біз қазіргі діни адасушылық пен алауыздыққа 
тойтарыс бере аларымыз анық. 
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XX ғасырдан соң дәстүрлі емес ислам ағымдарын насихаттаушылар Еуропаға және Америкаға 

тартылды. Олардың мақсаттары – джихад сарбаздарының санын арттыру. Террористтер Батыста 
туылған мұсылмандарды, әсірісе ақ нәсілді исламды қабылдаған Еуропалықтар мен 
Американдықтарды жақсы бағалайды. Еуропа және Америка паспорттарының иелерімен 
шекарадан өтуде мәселе туындамайды, олар ағылшынша жақсы сөйлейді, мешітке баратын болса, 
өздеріне назар аудартпауға тырысады. Мұсылман мемлекеттерінен шыққан эмигранттарға Батыста 
өмір сүру оңайға соқпайды. Бірақ олар адамша өмір сүрудің бағасын біледі, өйткені өздерінің 
неден қашқаны естерінде. Ал олардың балалары басқа өмірді білмейді. Олар жоғары білімді 
алады, сырттай батыстық қоғамға сіңіскен. Неліктен олар радикалды ойларға елігеді, отбасын, 
жұмыстарын тастайды, басқа дін өкілдеріне қарсы соғысқа қатысуға дайын, олармен не болған? 

Олар Батыста өмір сүреді, бірақ өздерін сол қоғамның мүшелері деп санамайды. Ішкі жан 
дүниесінде өздерін басқалардан бөлек сезінеді. Қандай жағдайда болмасын қалағанына жете 
алмаймыз деп санайды. Сәттілікке жол  олар үшін жабық. Оларды қатты мазалайтын«екінші 
сорттылық» сезімі, негізінен, ойдан шығарылған. Боксер Тамерлан Царнаев және күреспен 
әуестенетін кіші інісі Джохар тамымал актерлар: Мэтт Дэймон, Бен Аффлекаяқтаған мектепте 
оқыды. Бірақ армандары орындалмады: Тамерлан боксер бола алмады, жұмысты да таппады. 
Әйелі үй күтушісі болып тапқан ақшаға өмір сүрді. Бұл қоршаған нәрсенің бәріне ренішті 
күшейтті. Адам өзін төмендетілген, ренжулі сезінсе болғаны, әлем көрінісі өзгереді. Жек 
көрініштікке толған  олар жанжағынан тек жауларды көреді. Джохар Царнаев та ашуланатын: 
«мынау иттер пілге үріп жатқанын түсінбейтіндей, мен соншалықты әлсіз көрінемін бе?!» 
Сонымен қатар эмигранттардың балалары өздерінің тарихи Отандарымен байланысын жоғалтып 
алғандай сезінеді. Өздерінің отандастарының арасында болмағандарына өкінеді. Әлсіздікке бой 
алдырып, Отандарын тастап кеткені үшін әкелерін күнәлайды. Егер атааналары діни болмаса да, 
өздері жат деп санайтын қоғамнан алшақтап, өздерін табу үшін балалары исламға ден қояды.  
Олар өздерін толғантатын сұрақтарға жауаптарды мешіттерде радикалды исламның 
насихаттаушыларынан табады. Сырт көзбен араб тіліндегі уағыздардың күші мен кереметін 
байқау оңай емес. Араб тілі – сұлу тіл. Араб көркемсөз өнерінің теңдесі жоқ. Насихаттаушылар 
ешқашан джихад туралы ашық айтпайды. Олар бірге ас ішуге, құлшылық жасауға, Құран оқуға 
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шақырады. Кейін Пәкістанға барып қайтуға ұсыныс жасайды. Насихаттаушылар нағыз ер азамат 
атану үшін діни және ислам үшін өлуге дайын болу керек деп үйретеді. Ислам әлемінің 
жауларының барлығының көзін жою керектігі сан рет қайталанады. Дәл осы кезде: 
палестиналықтардың, Босниялық мұсылмандардың және Ресейдегі шешендердің ісі үшін күрес 
сияқты мәселер қозғалады. Ауғанстандағы американдықтардың әскери операциясы, Ирактың 
талқандалуы, Муаммар Каддафидің тақтан құлатылуы Батысқа деген жек көрініштілік сезімін 
арттырды. 

Әрбір мұсылман өзінің көне өркениетін мақтан тұтады. Ол ислам әлемінің Орта ғасырдағы 
өнер мен ғылымдағы жетістіктерін жақсы біледі. Қазіргі Батыстың алдыңғы орында болуы, оның 
«жоғалтқан Ұлылық» сезімін күшейтеді. Христиандар колонизаторлар сияқты көрінеді. 
Мұсылмандар өздерін «Христиан колониализмінің» құрбандары ретінде санайды.  Және бастан 
кешкен қиындықтары үшін кек алуға дайын.  

11 наурыз 2004 жыл. Мадридте бір уақытта 4 пойызда бомба жарылды. 190 адам қайтыс 
болды. 1000 жуық адам жараланды. Егер жарылыс 1 минуттан шыққанда вокзалдың төбесі құлар 
еді. Испандықтардың жазығы неде еді? 1492 жылы Католиктік монархия соңғы арабты қуып 
шыққанына  5 ғасырдан астам уақыт өткеніне қарамастан исламистер үшін Испания мұсылман 
жерінің бөлігі болып табылады. Бұл мұсылмандардың 800 жылдық билігінің соңы болды.  

Өзінөзі жаратын жанкешті лаңкесті қолдану террористік ұйымдардың басшыларының өмірін 
жеңілдетеді. Ұстап алып тергеу жасамасы үшін теракттан соң лаңкеске қашып шығу жолын 
ұйымдастыру, терракттың өзін ұйымдастырудан да қиын. Ал егер жанкешті лаңкесті қолданса, бұл 
мәселеден құтылады. Қарапайым лаңкестің сипаттамасы: ол 30 жасқа толмаған, бойдақ, дінге 
берік және жұмысы жоқ, оның жағдайды ушықтыратын мәселелері бар. Оған өлім кезкелген 
тығырықтан шығу жолы деп түсіндіреді. Жаумен шайқаста өлген адамдарды Аллаһ екінші 
дүниеде рахатқа бөлейтіндігі айтылады. Оның барлық бұрынғы күнәлары кешіріледі. Ол жұмақтан 
өз орынын алады. Және ол өзінің 70 туысы үшін де сөз айта алады. Олар да жұмаққа барады. 
Жұмыққа түсіру туралы уәде – жаңа террористердің тәрбиелеуіндегі ең тартымды жерлердің бірі. 
Палестиналық ХАМАС ұйымының жетекшісі шейх Ясин өзінің журналистерге берген сұхбатында 
дәл осындай мүмкіндік әйел лаңкестерді де күтіп тұрғанын түсіндірді. Егер олар әлі тұрмыс 
құрмаған болса, жұмақта оларды күйеулері күтіп алады. Олар да 70 өздерінің туысын тозақ 
отынан құтқара алады. Батыстың журналистері Құранда осы жәйттер туралы жазылған жерді 
көрсетуін сұраған кезде шейх Ясин күліп жіберіп: «Менің жұмысын басқа шейх, имамдардікі 
сияқты Құраннан түсінік беру. Адамдар бізге сенеді.» Болашақ лаңкес құпия базада дайындық 
курсынан өтеді. Оған халық ішінде өзін қалай ұстау керек екендігін, қауіпсіздік қызметтеріне өзіне 
назар аудартпауды және ең бастысы жарылыс құрылғысын іске қосуды ұмытпау үйретіледі. Оның 
жүйке жүйесінің тұрақтылығы, салқын қандылықты сақтау және ең қауіпті жағдайда қобалжуын 
білдіртпеу қабілеті тексеріледі. Бұл жолға түскендерді жарты жолдан қайтуға мүмкіндік бермейді. 
Өзінің қоштасу видеосын жазғаннан бастап жас жігітке немесе қызға өлімнен қашып құтылу 
мүмкін емес. Егер ол соңғы сәтте өзін жарудан бас тартса, видеожазба оның ұятты қорқақтығының 
дәлелі болады. Бұндай атақпен өмір сүру мүмкін емес. Әрбір лаңкестің соңғы видеосын түсіру 
туралы шешімді палестиналық билік қабылдаған.  Бұл тек насихат үшін ғана емес, лаңкес ойынан 
тайып кетпесі үшін де қажет. Бірақ Батыста туылған лаңкестермен қиынырақ. Олар өлуді 
қаламайды. Оны Бостандағы ағайында Царнаевтармен болған жағдай көрсетті.  

Кедейлік террорды тудырады деп есептеледі. Террор кедейлікті тудырады деп айту дұрысырақ 
болар еді. Көптеген ислам мемлекеттерінде үмітсіз, болашаққа деген сенімсіз атмосфера 
қалыптасқан. Егер жаудың көзі жойылса болды бәрі өз қалпына келетін болса, бір нәрсені 
өзгертуге тырысудың қажеті не?! Жасөспірімдер оқу мен жұмыс істеу қажет емес деген оймен 
өсуде. Дәрігерлер мен инженерлер керек емес, солдаттар керек. Олар өлтіруі керек. Олардың 
тағдыры осы...[1]. 

Исламистерді консервативті, тіпті, реакционды деп есептеу қоғам санасына сіңген. Ал 
исламды модернизацияға кедергі деп санайды. Осындай пікірлер мұсылман әлемінен тыс 
жерлерде бекіген. Бірақ керемет қарқынды экономикалық дамуды ғана емес, саяси демократияның 
бағытында қозғалысты көрсететін мұсылман мемлекеттері бар.  

Біріккен Араб Әмірліктері – монернизацияның Таяу Шығыстағы форпосты. Елдің тарихы екі: 
мұнай табылғанға дейінгі және кейінгі кезеңге бөлінді. Табылғанға дейін мұнда түйеге мінген 
бедуиндерден басқа ешкім болмады. Бірақ жағдай күрт өзгерді. 1968 жылы мұнай табылды. 1971 
жылы Британдықтар парсы шығанағынан кетті. Жеті әмірлік бірігіп, федерация құрды. 73 жылы 
Парсы шығанағындағы соғыстан кейін мұнай бағасы шарықтап өсті. Бастапқыда Әмірліктерде тек 
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таза су және дәрігерлер туралы ғана армандап, мұнай басқа не бере алатындығын да білмеді. Төрт 
онжылдықтан соң Әмірліктер аймақтағы ең қарқынды дамушы мемлекетке айналды. Кедейлік 
туралы естеліктер келмеске кетті. Мұнай бедуиндерді жаһанданған әлемге тікелей жолдама болды. 
Жаңа ғимараттар құмның бетіне бір сәттеақ өсіп шықты. Бұрын бұл жерде уақыт тоқтап 
қалғандай ұйқышылдық патшалығы еді. Мұнай ашылған соң мұнда қарқынды өте жылдам 
дамушы қоғам орнады. Әмірліктердің заманауи тұрғындарының аталары мен әжелері мұндай өмір 
туралы армандаған да емес. Қонақүй қызметкерлері, сатушылар, әуекомпанияларының 
жұмысшылары, көлік жүргізушілер, бағбандар, аспаздар – бұлардың бәрі келімсектер. Әртүрлі 
мемлекеттерде Әмірліктерге жұмыс істегісі келетін адамдар ұзын кезекке тұрған. Бұл адамдарсыз 
мемлекет осындай жетістіктерге жете алмас еді.  

2006 жылдың шілдесіндегі БАӘ халқы [2] 
 

Халқы 2 602 713 адам 

Жастық топтар 

0–14 жас: 24,9% (ұлдар 331 012/қыздар 317 643) 
15–64 жас: 71,2% (ерлер 1 125 286/әйелдер 726 689) 
65 жастан асқандар: 3,9% (ерлер 74 700/әйелдер 27 383)  
 
ескерту: 15–64 жас арасындағы халықтың 73,9%  БАӘ 
азаматтығын алмаған 

Орташа жас 
28,1 жас, соның ішінде: 

ерлер: 34,8 жас 
әйелдер: 23,3 жас 

Халықтың өсімі 1,52% 

Туу көрсеткіші 1000 адамға 18,96 жаңа туылған бала 

Өлім көрсеткіші 1000 адамға 4,4 өлім жағдайы 

Миграция 1000 адамға 0,66 мигрант 

Жыныстық коэффициент 

туылған кезде: 1,05 ер./1 әй. 
15 жастан асқанда: 1,04 ер./1 әй. 
1564 жас: 1,55 ер./1 әй.  
65 жастан асқанда: 2,73 ер./1 әй.  
барлығы: 1,43 ер./1 әй. 

Бала өлімі 
барлығы: 14,09 өлім/1000 туылу, соның ішінде: 

ерлер: 16,57 өлім/1000 туылу 
әйелдер: 11,48 өлім/1000 туылу 

Жалпы өмір сүрудің орташа 
жасы: 

75,44 жас, соның ішінде: 
ерлер: 72,92 жас 
әйелдер: 78,08 жас 

Этникалық құрамы 

БАӘ азаматтары – 19%,  
Иран және басқа араб мемлекеттерінің азаматтары – 23%,  
Оңтүстік азиялықтар – 50%,  
басқалар (Батыс және Шығыс Азияны қоса есептегенде) – 8% 
(1982 ж. мәліметтері) 

Тілдер араб (ресми), парсы, ағылшын, хинди, урду 

Сауаттылық 

15 жастан асқандардың барлығы оқу және жазуды біледі 
барлығы: 77,9%  
ерлер: 76,1%  
әйелдер: 81,7% (2003 ж. мәліметтері) 

 
Жергілікті халықтың үстінен олардың қолынан ешнәрсе келмейді деп күледі. Бірақ бұл 

әділетті емес. Көрші араб мемлекеттері деп мұнай өндіріп, экспорттайды, бірақ өмір сүру деңгейі 
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анағұрлым төмен.  Әмірліктер – ресурстарды сәтті қолданудың мысалы. Ол халықтың 
материалдық байлығына ғана емес, болашақ жастарға да ерекше көңіл бөлінген. Әлеуметтік 
лифтілер жоғары қарай бағытта жұмыс істейді. Карьера жасау мүмкіндігі күн сайын көп 
адамдардың алдында ашылуда. Әмірліктердің негізін қалаған шейх Зайд ибн Султан Аль Нахайян 
бедуин шатырында 1918 жылы шөлде дүниеге келген. Ол 2004 жылы қайтыс болғанша мемлекетті 
30 жылға жуық басқарды. Ол мұнайдан түскен табыстардың жемісін барлық халықтың көруін 
қамтамасыз етті. Әмірліктерде революциялардың болмауын алдын алумен түсіндіруге болады. 
Жергілікті билік жағдай ушықпай тұрып, кезкелген мәселелерді шешіп отырды. Бұл мемлекетте 
көп әйел алуға рұқсат етілген. Бірақ әйелдердің қоғам өмірінде лайықты орын алуын қамтамасыз 
етуге әртүрлі шаралар жасалуда. 2 елші, 4 министр, 8 парламент депутаты әйелдердің мемлекетте 
жеткен жетістіктерінің тек бір бөлігі ғана. Бірнеше жыл бұрын ғана әйелдер қоғам өмірінде әйел 
және ана ретінде ғана рөл ойнай алатын еді. Енді олардың алдында көптеген мүмкіндіктер 
ашылды.  Әмірліктер – құқықтар берік қамтамасыз етілген әлеуметтік мемлекет. Тегін жалпылық 
білім беру, толық жұмыспен, баспанамен қамтамасыз ету, жоғары зейнетақы, шағын және орта 
бизнес ашамын деушілерге несиеге субсидиялар – барлығы халықтың игілікпен өмір сүруіне 
жағдай жасау үшін мемлекет қазынасынан бөлінеді.  

Арабтық шығыстағы халық өмірлерін өзгертуді қалай ма, қолдарынан келе ме – осы басты 
сұрақ. Сұрақтың жауабын алу үшін он жылдықтар, ғасырлар да кетуі мүмкін[3]. 
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СВЕТСКАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ДУХОВНОСТЬ 
 

Клишина М.В. к.ф.н., профессор, Васильева Е.ст.гр.ТУР 14с КЭУК, Караганда, Казахстан 
 
В современных условиях, когда развал государственности стал угрожающим, и процесс 

утраты национального самосознания нарастает катастрофическими темпами, как никогда ранее 
необходима объединяющая идея, цементирующая основа постсоветских обществ. Такой 
цементирующей, объединяющей основой может и должна стать духовность. Понятие духовность 
содержит в себе два начала, т.е. религиозное и светское. Религиозная духовность уходит корнями 
в далёкое прошлое Руси и России, Казахстана и, наверное, поэтому весьма ценна для настоящего и 
будущего поколений.  

Духовность – это воплощение во взглядах личности нравственного начала, утверждение в 
сознании человека веры в моральные Абсолюты  совесть, честь, достоинство и т. п. [1]. 

Религиозное понимание духовности  это воплощение в личности нравственного закона Бога. 
Процесс «обожения» личности. С точки зрения богословов, духовность основывается 
исключительно на трансцендентности. 

Светское понимание духовности   следование нравственным принципам, законам и 
Абсолютам, выкристаллизованным из человеческих отношений в течение длительного и 
противоречивого развития человечества. Духовность сопричастна вечности. Духовность  
стержень культуры. Стержнем же духовности выступает  диалог. Через диалог преодолевается 
односторонность и религиозного и светского понимания духовности. 

Диалогический подход к духовности не сводится лишь к противопоставлению взглядов 
верующих и неверующих. Это соприкосновение «друг с другом на территории общей темы, общей 
мысли» (М.М.Бахтин), взаимодействие равноправных личностей в целях достижения согласия. 

Духовность сопричастна вечности. Духовность  стержень культуры. Стержнем же 
духовности выступает – диалог. Через диалог преодолевается односторонность и религиозного и 
светского понимания духовности. 

Диалогический подход к духовности не сводится лишь к противопоставлению взглядов 
верующих и неверующих. Это соприкосновение «друг с другом на территории общей темы, общей 
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мысли» (М.М.Бахтин), взаимодействие равноправных личностей в целях достижения согласия.Но 
одухотворение  считали Святители Церкви  не приходит к человеку с рождения, а формируется и 
воспитывается благодаря Церкви, восприятию нравственных норм христианства, саморазвитию и 
самовоспитанию человека. 

В чем же отличие светского и церковного понимания духовности? В.Д.Шадриков отмечал, что 
«основа религиозной духовности  это вера в Бога и построение поведения (верующего человека) 
определяется канонами веры, религиозной моралью и т. д. Вера  это состояние души верующего 
человека, признающего существование Бога бесспорной истиной и непререкаемость Его великих 
заповедей. 

Человек верующий не только верит, но и действует в соответствии с верой и свое поведение 
строит соответствующим образом. Совершает добро, и, естественно, это его возвышает, придает 
поведению целостность и дает человеку счастье. И, действительно, можно сказать, что в этом 
случае верующий человек духовен». 

Оппозиция интеллектуального и духовного начал культуры имеют многообразные формы 
выражения: теоретический и практический разум, истина и ценность, знание и вера, наука и 
идеология и т.д. Но самой широкой характеристикой духовности можно считать ее признание 
ценностной формой сознания, отражающей смысложизненные экзистенциальные проблемы 
человека. Духовность не исключает знаний, рациональности, интеллекта. Истина тоже есть 
ценность. Прогресс познания оказывает огромное влияние на духовную сферу, ибо решение 
многих смысложизненных проблем зависит от того уровня и объема знаний, которым обладает 
данная эпоха. Но в духовной сфере знания как бы не самоценны, а играют служебную роль. Кроме 
того, эта сфера включает в себя массу других проявлений человеческой психики. 

В фокусе духовной сферы человек как субъект, как носитель культуры, как родовое существо 
и как индивидуальность, личность с ее системой ценностей. Духовность человека, бесспорно, 
следствие его социальности. Она немыслима вне связи сдругим, вне субъектсубъектного 
отношения, вне общения. Духовность нравственно окрашена и все ее проблемы подлежат 
нравственной оценке. Мир, его свойства в этой сфере интересуют человека не сами по себе, а в их 
отношении к субъекту. 

Духовная сфера не остается неизменной, как и все в этом мире. Но ее динамика имеет мало 
общего с прогрессом познания, где, правда, имеются мировые загадки типа происхождения жизни 
или возникновения человека, но развитие идет за счет постановки и решения все новых проблем. 
В области духа, напротив, преобладают вечные проблемы, меняются лишь их интерпретации, и 
новое далеко не всегда устраняет прежнее. 

Духовность неразрывно связана с религией. Так считают все верующие. Лишь в обращении к 
Богу, через отношение с Ним могут решаться духовные, нравственные проблемы, поддерживаться 
добро. Если Бога нет, все дозволено, духовность исчезает. С другой стороны, религия никогда не 
предотвращала преступлений, убийств, насилия, войн. Оправдание существования в мире зла  
основа теодицеи. Духовность  атрибут человека как субъекта, а бездуховность  признак утраты 
личностью ее субъектных качеств, ее вырождение. По большому счету это именно так. 

Светская духовность имеет такое же право на существование, как и религиозная и 
сторонникам того и другого типа духовности следует проявлять терпимость к иной позиции. 
Вместе с тем, следует учитывать, что религия за тысячелетия своего существования накопила 
огромный и подчас ценный опыт духовной деятельности. 

Духовная сфера не остается неизменной, как и все в этом мире. Но ее динамика имеет мало 
общего с прогрессом познания, где, правда, имеются мировые загадки типа происхождения жизни 
или возникновения человека, но развитие идет за счет постановки и решения все новых проблем. 
В области духа, напротив, преобладают вечные проблемы, меняются лишь их интерпретации, и 
новое далеко не всегда устраняет прежнее. 

Духовность неразрывно связана с религией. Так считают все верующие. Лишь в обращении к 
Богу, через отношение с Ним могут решаться духовные, нравственные проблемы, поддерживаться 
добро. Если Бога нет, все дозволено, духовность исчезает. С другой стороны, религия никогда не 
предотвращала преступлений, убийств, насилия, войн. Оправдание существования в мире зла  
основа теодицеи. Духовность  атрибут человека как субъекта, а бездуховность  признак утраты 
личностью ее субъектных качеств, ее вырождение. По большому счету это именно так. 

   Светская духовность имеет такое же право на существование, как и религиозная, и 
сторонникам того и другого типа духовности следует проявлять терпимость к иной позиции. 
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Вместе с тем, следует учитывать, что религия за тысячелетия своего существования накопила 
огромный и подчас ценный опыт духовной деятельности. 

В понимании сущности духовности существуют две тенденции – религиозная и светская. С 
религиозной точки зрения духовность – это воплощение в человеке нравственного закона бытия, 
данного Богом. Духовность определяется через понятия «святой дух» и «душа». Духовность таким 
образом базируется на сверхъестественном трансцендентном начале. В философии под 
трансцендентным началом понимается то, что выходит за пределы возможного опыта (И.Кант) [2]. 

Данное понятие обозначает и освобождение человека от себялюбия, и выражает отношение 
открытости в общении с другим. В проблеме трансцендентности отражается и путь гуманизации 
всех отношений в обществе [3;4;5;6]. В светской традиции трансцендентное  это выход за 
собственные временные рамки, преодоление недостатков и устремленность в будущее. 
Трансцендентность многолика и проявляется то в светском, то в религиозном своем аспекте [7;8]. 

В светской традиции под духовностью понимается совокупность всех функций сознания, а 
под «душой»  духовные (нравственные, эстетические и т.п.) качества человека. Духовность 
многогранна и многопланова и не сводится, естественно, к религиозности. В онтологическом, 
гносеологическом и аксиологическом планах она соотносится с трансцендентностью, но не 
сводится к ней. 

Духовность всегда сопричастна вечному и Абсолютному. Светское ее понимание – это 
неуклонное следование нравственным принципам и законам, нормам и запретам, 
выкристаллизованным из естественных, человеческих отношений. Такое понимание феномена 
духовности не позволяет ограничиваться при его анализе рамками какихлибо мировоззренческих 
систем и жестких идеологических ориентиров, а требует учета и использования позитивных 
моментов всех мировоззренческих систем, включающих инвариантные для всех духовные начала. 

Духовность  это воплощение во взглядах личности нравственного начала, утверждение в 
сознании человека веры в моральные Абсолюты. 

Духовность есть одухотворенность жизни человека высокими нравственными идеалами, 
наполненность ее христианскими добродетелями, постоянное совершенствование себя. Такая 
духовность коренным образом преобразует человека и всю его жизнь. 

Духовность  это тот внутренний стержень, который формирует личность, тот внутренний 
тормоз, который останавливает человека перед нарушением норм нравственности, или то, что 
воодушевляет на подвиг, подвижничество, жертвенность, героизм. 

Преп. Серафим Саровский путь очищения от греха определял как «стяжание Святого Духа», 
то есть обретение человеком «духовных сокровищ», обретение им духовности. 

Основа религиозной духовности  это вера в Бога и построение поведения определяется 
канонами веры, религиозной моралью. Религиозная духовность определяется через понятия 
«святой дух» и «душа». Духовность, таким образом, базируется на сверхъестественном 
трансцендентном начале. 

В светской традиции под духовностью понимается совокупность всех функций сознания, а 
под «душой»  духовные (нравственные, эстетические и т.п.) качества человека. В светском 
образовании духовность часто отождествляется с культурой, которую наработало человечество, и 
со всем, что направлено на освоение культуры, на создание культуры [9]. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВСТРЕЧИ 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА 

И ПАПЫ РИМСКОГО ФРАНЦИСКА 
 

Клишина М.В., к.ф.н., профессор, Жапаров С.Е., МО13 КЭУК, Караганда, Казахстан 
 

12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны (столица Кубы) имени Хосе 
Марти состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со святейшим 
папой римским Франциском.Многие считают это событие историческим, так как в истории 
Католической и Русской православной церкви в это первый раз, когда папа римский и патриарх 
Московский и всея Руси встретились. 

Если вспомнить разделение данных церквей, то это произошло в 1054 году и именуется как 
«Раскол христианской церкви» после чего они делятся на Римскокатолическую церковь на Западе 
с центром в Риме и Православную – на востоке с центром в Константинополе.  Как нам уже 
известно, личных встреч между папой римским и патриархом Московским и всея Руси ранее не 
происходило.  

Подготовка к встрече  2016 года шла 20 лет. С середины до конца 90х годов велись 
переговоры об организации встречи патриарха Алексия II и папы Иоанна Павла II, но она не 
состоялась изза наличия проблем, по которым сторонам не удалось достичь согласия: в первую 
очередь назывались прозелитизм Католической церкви на канонической территории Русской 
православной церкви и захваченные униатами православные храмы на Западной Украине.[1] Так, 
в мае 2007 года митрополит Кирилл отметил: «Мы никогда не исключали в принципе 
возможности приезда папы римского в Россию или его встречи со Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II на территории другой страны. Но, по нашему глубокому 
убеждению, это историческое событие должно свидетельствовать о положительных изменениях в 
отношениях между двумя Церквами. Достигнуть этого возможно при условии разрешения ряда 
конкретных проблем, существующих в наших отношениях, — миссионерской деятельности 
католиков в России и других странах СНГ и конфликта между православными и грекокатоликами 
на Украине. Я убеждён, что основанием для улучшения взаимосвязей может быть близость 
позиций наших Церквей по таким актуальным вопросам современности как проблемы 
нравственности, вопросы биоэтики, необходимость проповеди и защиты традиционных 
христианских ценностей».[2] 

Переговоры о возможности встречи велись и с папой Бенедиктом XVI до момента его ухода в 
отставку в марте 2013 года; в 2006 году будущий патриарх Кирилл в качестве председателя 
Отдела внешних церковных связей Московского патриархата посетил Рим, где встретился с 
понтификом[3].В ноябре 2014 года, когда  папа Франциск отвечал на вопрос корреспондента 
информационного агентства России «ТАСС»на борту самолета по возвращении из поездки в 
Стамбул, где состоялась его встреча с патриархом Константинопольским Варфоломеем I, заявил, 
что он всегда был готов встретиться с патриархом Кириллом в любом месте и в любое время[4]. 

 О встрече обеими сторонами было объявлено 5 февраля 2016 года, в этот же день было 
принято окончательное решение о проведении её 12 февраля. До этого момента проходили 
различного рода согласования, касавшиеся даты, места и содержательного наполнения встречи, в 
частности, предлагаемой к подписанию декларации, текст которой согласовывался до позднего 
вечера 10 февраля и занял 10 листов[5;6;7]. Встреча стала возможной благодаря пересечению 
маршрутов глав церквей: патриарх Кирилл прилетел в Гавану в рамках турне по Латинской 
Америке, папа римский Франциск сделал остановку в кубинской столице перед началом 
пастырского визита в Мексику.  

Также по поводу выбора места встречи митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) 
отметил: «С самого начала Святейший Патриарх Кирилл не хотел проводить эту встречу в Европе, 
поскольку история Европы омрачена конфликтами между православными и католиками. А вот 
Латинская Америка, которая сама по себе обладает мощным религиозным потенциалом, как раз 
стала очень удачной для двух церковных лидеров, один из которых родом из Латинской 
Америки».[8] Для встречи глав церквей в аэропорту Гаваны имени Хосе Марти, являющемся 
главным международным авиаузлом страны, были подготовлены зал государственного протокола 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%8B_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0


154 

 

первого терминала, а также прессзал. Патриарх Кирилл прибыл в Гавану 11 февраля, папа 
римский Франциск — днём 12, незадолго до начала встречи.  Встреча началась в 14:25 
(UTC−5:00). Кирилл и Франциск, одетые в обычное облачение, использующееся вне 
богослужений, расположились в креслах, установленных по обе стороны деревянного распятия. 
Как сообщило итальянское информационное агентство АНСА, первыми словами папы, 
обращенными к патриарху, были «Наконец-то мы — братья», предстоятель РПЦ ответил: 
«Теперь всё легче». «Очевидно, что это — Божья воля», — сказал Франциск. Всего встреча 
длилась более двух часов. Патриарх и папа обсудили ряд важных проблем, затронув гонения 
христиан на Ближнем Востоке, военнополитическое противостояние и религиозный раскол на 
Украине, кризис семьи в современном обществе. Также главы церквей говорили о будущем 
христиан, дальнейшем развитии сотрудничества РПЦ и католической церкви, возможных 
совместных проектах, в частности, об обмене паломниками.  

Кирилл и Франциск общались на родных языках  русском и испанском, при помощи двух 
переводчиков. Также состоялся обмен подарками: патриарх подарил папе список Казанской иконы 
Божией Матери и свою книгу «Свобода и ответственность» на испанском языке, Франциск в свою 
очередь преподнёс в дар Кириллу частицу мощей святителя Кирилла и чашу для причастия. По 
итогам встречи патриарх и папа торжественно подписали совместную декларацию, состоящую из 
30 пунктов. На церемонии подписания присутствовали Председатель Государственного Совета и 
Совета Министров Республики Куба Рауль Кастро Рус, члены делегаций Русской Православной 
Церкви и РимскоКатолической Церкви, другие официальные лица.Комментируя состоявшуюся 
беседу, Святейший Патриарх Кирилл сказал:«Ваше Святейшество, Ваши Высокопреосвященства 
и Преосвященства, Ваше Превосходительство, глава Республики Куба! Дорогие братья и сестры, 
дамы и господа!Мы провели два часа в открытой братской беседе с полным пониманием 
ответственности за свои Церкви, за свой верующий народ, за будущее христианства и за будущее 
человеческой цивилизации. Это была очень содержательная беседа, которая дала нам возможность 
понять и почувствовать позиции друг друга.Результаты этой беседы дают мне возможность 
сказать, что сегодня две Церкви могут активно совместно работать, защищая христиан по всему 
миру, с полной ответственностью совместно работать для того, чтобы не было войны, чтобы 
повсюду уважалась человеческая жизнь, чтобы укреплялись основы семейной, личной и 
общественной нравственности, чтобы через участие Церкви в жизни современного общества 
прославлялось Пресвятое и Преблагословенное Имя Отца и Сына и Святого 
Духа».[9]Представители религиозного сообщества по всему миру благоприятно отнеслись к 
сообщениям о встрече патриарха и папы. Представители католической и православной церквей  
таких стран как Россия, Белоруссия, Венгрия, Канада, Польша, Сербия, США, стран Ближнего 
Востокаи других государств отметили важность и историческое значение встречи руководителей 
Римскокатолической и Русской православной церквей.Пресссекретарь президента 
РоссииДмитрий Песков назвал встречу Кирилла и Франциска обоюдным шагом навстречу России 
и Запада. 

Роман Лункин, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, считает, что встреча, 
происходящая на фоне ближневосточного конфликта, который сопровождается притеснением 
христиан, несёт задачу вернуть христианство в мировую политику. 

Раскритиковал текст декларации, принятой на встрече, предстоятель Украинской 
грекокатолической церквиверховный архиепископКиевоГалицкий Святослав (Шевчук), заявив, 
что пункты, касающиеся Украины в целом и УГКЦ в частности, вызвали больше вопросов, чем 
ответов. Также он подчеркнул, что «для документа, который должен быть не богословским, а, 
фактически, общественнополитическим, более слабой команды для его составления невозможно 
было себе представить», по его мнению, Папский Совет некомпетентен в вопросах 
международной политики и «деликатных вопросах российской агрессии в Украине», чем, по его 
мнению, и «воспользовался Отдел внешних церковных связей Русской православной церкви». В 
Русской православной церкви заявления Святослава назвали «непристойными»[10], отметив, что в 
составлении декларации лично участвовали и патриарх, и папа. По словампротоирея и священника 
РПЦ, Всеволода Чаплина, в Русской православной церкви имеется внутренняя оппозиция, которая 
скептически относится к деятельности патриарха. Однако до настоящего времени она мало себя 
проявляла. Священнослужители, по его словам, боятся высказывать критику в адрес Кирилла, 
таким образом в основном протестуют прихожане. Он также подчеркивает, что большое 
количество священников неодобрительно отнеслись к этой встрече.Как отмечает в этой связи сам 
Чаплин, такое сближение в целом будет полезным шагом, однако нарекание у него вызвал тот 
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факт, что решение было принято непублично, без предварительной широкой дискуссии в среде 
священников. Невзирая на то что встрече Кирилла и Франциска было сообщено только в 
последний момент, материалов критического звучания успело появиться достаточно много. 
Наиболее интересный и содержательный был написан Владимиром Романовым, 
священнослужителем РПЦ.По его мнению, в результате этой встречи может произойти раскол 
среди русских православных. Он отмечает, что сейчас может окончательно быть подорвано 
доверие прихожан к личности Кирилла.[11]Священнослужитель Русской православной  
церкви,Иеросхимонах Рафаил обвинил Кирилла в намерении заключить союз и объединить 
православную церковь с католической. Понтифика именует он не иначе, как «сатанист» и 
«масон». Этот деятель в числе прочего подверг также острой критике, недавно принятый 
документ, определяющий отношения РПЦ к остальным христианским конфессиям. По его словам, 
есть только одна Церковь и, следовательно, все, кто не является ее последователем должен 
рассматриваться как еретик.[11] 

Встреча Святейшего Патриарха Кириллас Папой Римским Францискомвнесла историческую 
перемену в отношения двух Церквей, Предстоятели которых увидели друг в друге «движимых 
христианской совестью соработников.  
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Слово папа происходит от греческого papas что означает «отец». В раннем христианстве 

верующие называли так своих духовных руководителей. На рубеже 2го и 3го веков в 
восточном христианстве титул папа присваивался патриарху Александрийской церкви. На 
западе этот титул носили епископы Карфагена и Рима. В 1073 папа Григорий VII заявил, что 
право носить титул папа имеет только римский епископ. Следует, однако, заметить, что до 
сегодняшнего дня официальная номенклатура,  используемая в католическом церковном праве, 
не употребляет слова папа. Его заменяет выражение Римский понтифик, что отражает две 
главные функции папы: римский епископ и глава всей католической церкви. Официальное не 
использование слова «папа», возможно, определено библейским заветом Христа «… никого не 
называйте отцом, ибо один отец у вас Бог.».  По католическому вероучению Папа Римский 
считается "викарием Иисуса Христа, преемником св. Петра (римские епископы считают себя 
прямыми наследниками апостола Петра), высшей главой вселенской церкви, западным 
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патриархом, примасом Италии, архиепископом и митрополитом римской провинции, 
сувереном государствагорода Ватикана. Папа венчает многоступенчатую иерархию 
организации католицизма. Сочетание религиозной и светской власти  редчайший случай в 
истории новейшего времени. Бесспорно, влияние папы как личности на всю католическую 
церковь,  это вполне понятно и объяснимо, особый интерес представляют наиболее яркие 
личности из числа Римских пап, и их личный вклад в историю католицизма [1/ c.1217]. 

Кто же такой Римский Папа и как о нем учат сами католики? Его официальный титул: 
“Епископ Рима, Заместитель Христа, Преемник Князя Апостолов, Верховный Первосвященник 
Вселенской Церкви, Патриарх Запада, Примас Италии, Архиепископ и митрополит провинции 
Романии, Суверен государстваграда Ватикан, раб рабов Божиих”.  

Латинское слово викарий буквально переводится как “заместитель” или “наместник”  именно 
в таком смысле понимается католиками роль Римского Епископа. Под Князем Апостолов 
подразумевается святой апостол Петр, который мыслится католиками как некий абсолютный, 
монархический глава апостольской общины. Примас  это значит “старейший”, 
“первенствующий” из епископов. Слово суверен означает независимый светский правитель. Очень 
симптоматично, что поныне папа решительно настаивает на том, чтобы оставаться независимым 
главой светского государства, хотя бы такого маленького, территория которого занимает меньше 
гектара.  

Что же вытекает из этого титула на практике? В римскокатолическом праве записано: 
“Верховная кафедра никем не может быть судима”. 

Из этой короткой фразы следует, что Римский Первосвященник не подлежит суду 
Вселенского Собора и что в самой Римской  Католической Церкви нет такого органа, который 
мог бы сказать папе, что он заблуждается, поступает неправильно, и осудить его. Папа выше 
Церкви и выше Вселенского Собора. А также самые правила Вселенского Собора не могут быть 
признаны действительными, если Собор не был созван папой и эти правила не были им 
утверждены. Ни один епископ в мире не может считаться подлинным епископом, если он свое 
посвящение получил без санкции Римского папы.  

Из учения о том, что папа стоит выше Вселенской Церкви, что он неподсуден не только 
человеческому, но и церковному суду, католики сделали еще один вывод. У них существует 
догмат о папской непогрешимости [2]. 

Католическое учение гласит, что Римский Первосвященник, когда он говорит от лица всей 
Церкви (есть такой термин ex cathedra, то есть “с кафедры”   не в том смысле, что он обязательно 
произносит свои слова, взойдя на кафедру, но в том, что он выступает официально) о вопросах 
вероучения или нравственности, не может заблуждаться и его определения непогрешимы сами по 
себе и не нужно ни подтверждения, ни принятия их церковной Полнотой, т.е. свойство 
непогрешимого учительства, которое принадлежит всей Церкви в целом, присваивается одному 
лицу  Римскому Епископу. 

Это довольно новый догмат. Он был принят только в 1870 г. на Первом Ватиканском Соборе, 
который католики называют Двадцатым Вселенским. Они продолжали счет Вселенских Соборов, 
причисляя к ним некоторые свои Соборы периода Средних веков, Возрождения и Нового времени. 
Сейчас они насчитывают двадцать один Вселенский Собор [3/ c2830]. 

В Средние века в Западной Европе огромную роль играла церковная организация во главе с 
папой римским. 

Первоначально большинство христиан не признавали над собой власть епископа Рима  папы. 
Большим влиянием обладал епископ Константинополя патриарх, ему подчинялись и папы. Сам 
Рим после завоеваний Юстиниана находился под властью Византии. 

Однако в конце VI в. эта власть ослабла. Императоры, занятые отражением натиска арабов и 
славян, не могли помогать Риму в его борьбе с лангобардами. В 590 г. папой римским стал 
Григорий I, умелый и мудрый правитель. Он остановил натиск лангобардов и сумел обеспечить 
Рим всем необходимым. Григорий, прозванный Великим, завоевал громадный авторитет. В 
большинстве стран Западной Европы церковь стала подчиняться папе римскому. Позже, в 754г., 
возникло Папское государство.По мере усиления пап происходило расширение разногласий 
между христианами Запада и Востока. Западную церковь называли римскокатолической 
{всеобщей), а восточную  грекоправославной (истинной). Споры шли по многим вопросам. 
Например, католическая церковь учила, что богослужение можно вести лишь на латинском языке, 
православная  на языках каждого народа. Читать Библию, по мнению католиков, разрешалось 
только служителям церкви, а проповедники православия часто создавали письменность для 
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разных народов, чтобы все могли читать Священное Писание. Крестились католики пятью 
пальцами, а православные  гремя или двумя. В католичестве священникам со временем запретили 
имен, семью, а в православии целибат распространялся только на монахов. 

Открытое столкновение произошло во второй половине IX в. при папе Николае и патриархе 
Фотии. Николай объявил о лишении Фотия сана патриарха. В ответ Фотий проклял папу. Во время 
спора Николай использовал якобы найденный им сборник старинных документов. Из них 
следовало, что император Константин Великий передал тогдашнему папе власть над всей 
церковью и полную власть над западной частью своей империи. Только в XV в. итальянские 
ученые доказали, что весь этот сборник документов  подделка. Окончательный раскол 
православной и католической церквей произошел в 1054 г.  

По своему устройству католическая церковь напоминала «феодальную лестницу». Низшим 
звеном былисвященники приходов. Приход объединял жителей деревни или части города, которые 
молились в одном храме. Священниками становились после особого обряда. Его проводил епископ 
- глава священников епархии (области). 

Приходские священники избирали епископа епархии. Во время обряда посвящения епископу в 
знак власти над верующими вручали кольцо и посох. Епископы нескольких епархий часто на
ходились под главенством архиепископа. Епископы и архиепископы подчинялись римскому папе 
[4/ c 5051]. 

В X в. правители ВосточноФранкского королевства (Германии) возглавили борьбу против 
набегов венгров, создали мощное рыцарское войско. Первоначально в Германии не существовало 
четкой «феодальной лестницы». Вассалами короля были не только герцоги и графы, но и многие 
рыцари. Король Оттон I в 955 г. в битве на реке Лехе окончательно разгромил венгров. Оттон 
укрепил свою власть, подчинил себе многих герцогов. Для усиления своего авторитета король 
установил особые отношения с церковью. Он даровал ей многие льготы, но присвоил себе право 
утверждать епископов  вручал им кольцо и посох. Церковь в Германии перешла изпод власти 
папы римского под власть короля. 

Отгону благоприятствовало снижение в то время авторитета папы. Знать Рима и Итальянского 
королевства сажали на папский престол своих ставленников. Оттон совершил несколько походов в 
Италию, принял титул короля Италии, разгромил врагов папы. В 962 г. папа короновал Отгона 
императорской короной. Так вновь произошло воссоздание империи, которая позже стала 
называться Священной Римской империей.Папы попали в полную зависимость от императоров. 
Изза этого папство еще больше теряло свой авторитет. Некоторые служители церкви стремились 
изменить ситуацию. Именно они стали инициаторами клюнийской реформы. Первоначально их 
поддержали и императоры, приемники Оттона, поскольку тоже хотели повысить уважение к 
церкви, которая была одной из опор их власти. Однако, укрепив церковь, папы начали борьбу за 
освобождение от власти императоров. Был принят закон, по которому в избрании пап могли 
участвовать лишь несколько епископовкардиналов. Император отстранялся от участия в выборах. 
Затем папа провозгласил, что епископы должны подчиняться только ему, а не императору [4/ c 63
68]. 

 В 1073г. папой стал ярый приверженец преобразований Григорий VII. Между ним и 
императором Генрихом IV развернулась открытая борьба за власть над епископами. Она 
продолжалась и при их преемниках. В конце концов, папы одержали почти полную победу над 
императорами. Помогло им то, что со временем императорская власть в Германии ослабла, а 
Италия фактически отпала от империи. 

В XII в. власть римских пап возросла. Слово духовенства было законом и для простого 
человека, и для феодала, и для короля. Попытки некоторых правителей противостоять папам 
оканчивались неудачей. В середине XII в. императором стал Фридрих Барбаросса. Это был умный 
и решительный человек. Он сумел несколько укрепить свою власть в Германии и хотел вновь 
подчинить Италию, но его рыцарское войско было разбито ополчением итальянских городов, 
которые поддержали папу. Поражение императора еще более усилило значение пап. Самым 
могущественным из них стал папа Иннокентий III (11981616). Иннокентий называл 
себя наместником Христа на земле. Он свергал и назначал императоров и королей. По приказу 
Иннокентия начинались войны. Папа старался обуздать усобицы феодалов и столкновения между 
христианскими странами, а все силы направить на борьбу с еретиками и мусульманами. 

     Прекращение в начале XI в. набегов венгров, арабов, норманнов способствовало 
успешному хозяйственному развитию европейских стран и быстрому росту населения. Однако к 
концу XI в. это привело к острой нехватке свободных земель. Участились войны и их спутники  
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голод, эпидемии. Причину всех несчастий люди видели в наказаниях за грехи. Лучшим способом 
избавления от грехов считалось посещение святых мест, прежде всего Палестины, где находился 
Гроб Господень. Но после захвата Палестины туркамисельджуками, отличавшимися 
нетерпимостью к немусульманам, паломничество туда стало почти невозможным. 

Идея похода против мусульман для освобождения Гроба Господня получала все большее 
распространение в Европе. Это было не только богоугодное дело, но и способ обеспечить землей 
как феодалов, так и крестьян. Все мечтали и о богатой добыче, а купцы надеялись на торговые 
выгоды. В 1095 г. папа римский Урбан II призвал к походу в Палестину. Участники похода 
украшали свою одежду и доспехи крестами  отсюда и его название. В Первом крестовом походе 
участвовали как феодалы, так и крестьяне. 

В 10961099 гг. крестоносцы отвоевали у туроксельджуков Сирию и Палестину. Там 
возникло Иерусалимское королевство, вассальными владениями которого считались графства 
Эдесское и Триполитанское, княжество Антиохийское. Государства крестоносцев вели 
постоянные войны с мусульманскими правителями окрестных стран. Постепенно крестоносцы, 
которых на Востоке было не очень много, начали терять свои владения. Было еще семь крупных 
крестовых походов. В них уже почти не участвовали крестьяне, зато во главе рыцарей часто шли 
императоры и короли. Однако все эти походы были почти безрезультатны. Во время Четвертого 
крестового похода крестоносцы напали на Константинополь ив 1204 г. взяли его. Они создали на 
землях Византии Латинскую империю. Лишь в 1261 г. правителям сохранившейся от Византии 
Никейской империи удалось освободить Константинополь. Но своего былого могущества 
Византия уже не восстановила [5]. 

В Палестине при поддержке римских пап были созданы духовнорыцарские ордена. 
Вступавшие в орден становились монахамивоинами. Первым возникорден тамплиеров. Затем 
был создан орден госпитальеров. Позже возник Тевтонский орден. Рыцаримонахи жили за счет 
земель, принадлежавших орденам в Палестине и в Европе. Отряды орденских рыцарей отличались 
от обычного феодального войска своей дисциплиной. Однако со временем ордена богатели, и их 
члены перестали проявлять былое рвение в воинских делах. Многие из них окружили себя 
роскошью. Утверждали даже, что тамплиеры, которые особенно обогатились, тайно отреклись от 
христианства. 

Тем временем натиск мусульман усиливался. В 1187 г. султан Салах-ад-Дин (Саладин), 
объединивший Сирию и Египет, отвоевал Иерусалим. В 1291 г. пала последняя крепость 
крестоносцев в Палестине  Акра. 

Несмотря на неудачу и большие жертвы, крестовые походы имели для Западной Европы и 
положительное значение. Они способствовали знакомству европейцев с более высокой в то время 
культурой Византии и восточных стран, заимствованию многих достижений. Укрепились позиции 
европейских купцов. Это вело в дальнейшем к развитию товарноденежных отношений, росту го
родов и ремесленного производства. Отток наиболее воинственной части феодалов и их гибель 
способствовали усилению в ряде европейских стран королевской власти.  

Ереси, т.е. отклонения от церковных догматов, возникли еще во времена становления христи
анской церкви. Однако с XII  XIII вв. они особенно усилились. Еретики указывали, что многие 
священники, включая самого папу, не соблюдают то, что проповедуют, живут в роскоши, ведут 
распутную жизнь, вмешиваются в дела государств. Еретики призывали вернуться к устоям ранней 
христианской церкви, когда ее служители были бедны и гонимы, но зато показывали всем образец 
праведности. 

Некоторые еретики учили, что миром правят две равные друг другу силы,  Бог и дьявол. 
Сами себя они называли людьми бога, а всех противников, в том числе духовенство во главе с 
папой римским,  слугами дьявола. Еретики призывали к уничтожению храмов и икон, к 
истреблению всех служителей церкви. Были еретики, которые выступали за равенство всех людей 
не только перед Богом, но и в земной жизни. Они предлагали поделить поровну все имущество. В 
общинах таких еретиков имущество считалось общим; общими иногда были даже жены. 

Еретики отказывались молиться в «испорченных» храмах, платить церковную десятину. Кое
где еретиками становились даже феодалы, в том числе правители больших областей, недовольные 
претензиями римских пап на светскую власть. В начале XIII в. в некоторых районах на севере 
Италии и юге Франции еретики составляли большинство населения. Здесь истребляли 
духовенство и создавали свою церковную организацию. 

Служители церкви осуждали ереси в проповедях, накладывали проклятия на еретиков. Однако 
главным способом борьбы с ересями стали преследования и наказания. Подозреваемые в ересях 
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подлежали аресту, допросу с применением пыток, а затем казни. Не надеясь на усердие светских 
правителей, жалевших своих подданных, папы создали церковный суд – святую инквизицию 
(расследование). Человек, попавший в руки инквизиции, подвергался самым изощренным пыткам. 
Обычным наказанием для еретиков стало их публичное сожжение заживо на костре. Иногда 
сжигали разом до 100 и более человек. Помимо еретиков инквизиция преследовала и людей, 
заподозренных в связях с дьяволом  ведьм и колдунов. Многие сотни тысяч женщин погибли в 
Западной Европе на кострах изза этих нелепых обвинений. Имущество осужденных делили 
между церковью и местными властями. Поэтому от инквизиции особенно страдали богатые 
горожане. 

В области, где еретиков было очень много, устраивали крестовые походы. Самыми крупными 
были походы на юг Франции против еретиковальбигойцев при папе Иннокентии III.В ходе войны 
истребляли поголовно жителей целых областей и городов. 

 После Иннокентия IIIмогущество папства пошло на убыль. Возобновились схватки между 
папами и императорами. В результате были истощены обе стороны. Авторитет римских пап был 
подорван в ходе борьбы между папой Бонифацием VIII с французским королем Филиппом IV и 
последующим затем «авиньонским пленением» пап, продолжавшимся до 1377 г. Все это время 
папы жили в городе Авиньоне на юге Франции и подчинялись воле французских королей. После 
возвращения пап в Рим начался Великий раскол в католической церкви. В течение 40 лет 
выбирались одновременно два, а иногда и три папы. В Англии и Франции церковь фактически 
оказалась в подчинении королевс кой власти. 

Для преодоления кризиса католической церкви был сознан Вселенский собор. Он заседал в 
Констанце с 1414 по 1418 г. В 1417 г. был избран новый папа. Тем самым Великий раскол был 
преодолен [5]. 
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В наши непростые дни, многие ломают себе голову:«С чего это такая яростная атака на 
государство Израиля?» Практически не осталось ни одного большого международного института 
или организации, начиная от администрации Белого Дома, кончая Европарламентом, 
Великобританией, ООН, Россией, Лигой Арабских государств, Ираном. 

«Епископы из стран Ближнего Востока, собравшиеся на конференцию в Ватикане, приняли 
резолюцию, требующую от Израиля «прекратить оккупацию палестинских земель и прекратить 
использовать Библию как оправдание несправедливостей, чинимых в отношении 
палестинцев»[1,стр 14].  

Конференция, продолжавшаяся 2 недели, была созвана Папой Бенедиктом XVI для 
обсуждения положения христиан на Ближнем Востоке. Католики составляют религиозное 
меньшинство в регионе, которое с каждым годом сокращается. Израиль возлагает ответственность 
за это на мусульманских экстремистов, но у самих католиков, как выяснилось, иное мнение. 
 Епископы призвали Израиль выполнить соответствующие резолюции ООН и объявили, что 
«Священное писание не может служить основанием для возвращения евреев в Израиль, высылки 
палестинцев и оккупации палестинских земель». Права на «Обетованную землю» не являются 
привилегией еврейского народа.»[2,стр 96] 

http://www.student.ru/
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Положение христиан на Ближнем Востоке плачевное, и только на территории государства 
Израиля их никто не преследует. Более того, монахикатолики, оставшиеся в арабской автономии 
очень хотели бы жить на израильской стороне, потому что уже разобрались, где хорошо, и где 
плохо 

Уже после разрушения Второго Храма, и после смерти Апостолов Иисуса, их работы были 
дописаны и переписаны. Из Талмуда убраны агады где Иешу упоминается. Но евреи, что ушли в 
страны северной Африки и Испании свои книги сохранили. И там все это осталось.  

Существуют разные точки зрения на гибель Иисуса, в том числе, согласно некоторым 
исследователям,  «Всевышний, через Иисуса, принадлежит христианам. А виноваты в его 
распятии не римляне, а евреи, и вечная месть им за это. А то, не дай Бог и найдется один, который 
скажет, что христианство было первым мародером древнего мира, а мусульмане вторыми. И, так 
как  Священное Писание не может быть основанием для возвращения евреев на свою землю, то 
Ватикан, в лице своих епископов богохульствует, вырывая из Вечного Завета не страницы, а 
главы, где говорится, что первейшей обязанностью еврея является жизнь на Земле Обетованной. 
Или еще страшнее: Ватикан отменяет ВЕЧНЫЙ ЗАВЕТ, считая, что сегодня он может жить и без 
него. Точно так же, как пала под натиском диких орд Римская Империя, точно также падут под их 
натиском и «новые крестоносцы». И все те, кто во главе этого «кровавого похода» и злобного 
навета. Наше право на Землю Обетованную вечно, пока мы остаемся евреями. »[3,стр 3] 

«Как выразил это Тимоти Гартон Эш: «Без папы не было бы Солидарности (движения 
сопротивления правительству тогдашней Польши. Авт.). Без Солидарности не было бы Горбачева. 
Без Горбачева не было бы падения коммунизма». «Падение коммунизма» в данном случае 
выразилось не в крушении идеологии, которая сейчас «живет и побеждает» на Западе, а в 
крушении государственности Советского Союза и его союзников стран Восточной Европы, 
которые давно, по сути, отошли от коммунистической идеологии. От нее остались лишь 
некоторые символы и названия. Это был внешний фасад, который скрывал совершенно другой 
строй. Его называли советский, социалистический. Но дело не в названии. По сути своей это был 
строй, ориентированный на строительство национальной государственности, объективно 
препятствующей созданию всего глобального, включая Глобальный каганат. Противостояние 
национального и глобального лежит в основе современной политической и экономической 
конфронтации. Во время существования Советского Союза именно он был ядром всего 
национального, вокруг которого объединились страны Восточной Европы и страны Третьего 
мира, также избравшие путь национальной государственности. СССР сформировал эту коалицию 
национальных сил, и на нем эта коалиция держалась. Благодаря этому, национальное могло 
защищаться и отражать атаки глобального.»[3; 4] 

 В период «холодной войны» неоднократно предпринимались попытки расшатать блок 
национальных сил. В 70е годы было принято стратегическое решение сначала, подточив союз 
изнутри, путем разложения какогото одного из членов, спровоцировать на мятеж, на революцию 
всех. А затем нанести смертельный удар по ядру альянса Советскому Союзу. Таким образом, 
встал вопрос, в каком государстве заложить ту мину, которая впоследствии взорвет всю систему 
национальной государственности так, чтобы от нее остались мелкие осколки. »[4,стр 35] 

Вопрос осуществления этого плана был непростым. Чтобы превратить какоето государство 
во взрывное устройство, способное взорвать всю систему национальных сил и создать 
предпосылки для уничтожения ее ядра, нужно было продумать ряд условий, которым должно 
соответствовать это государство. 

Вопервых, это государство должно играть значительную роль в коалиции национальных сил, 
чтобы ситуация в нем действительно повлияла на всех. 

Вовторых, поскольку главный удар был направлен против ключевой российской 
государственности как фундамента системы национального, нужно, чтобы это государство 
органически несло в своих недрах антироссийский заряд. То есть исторически жестко 
противостояло России, политически и духовно. 

Втретьих, нужно, чтобы это государство органически было связано с Западом, составляющим 
ядро коалиции глобальных сил. Органическая связь в данном случае означает исторический союз 
с Западом в политическом и духовном (религиозном) плане. 

Всем этим трем требованиям отвечала только одна страна Польша.Когда определились с 
государством, нужно было выработать стратегию подрывной работы, направленной на 
уничтожение системы национальной государственности во главе с СССР. 
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Эта стратегия заключалась в том, чтобы сформировать внутри Польши такую силу, которая 
была бы способна действовать по двум направлениям против собственной национальной 
государственности и против СССР как авангарда системы национальной государственности в 
мире. 

Иоанн Павел II принял активное участие в формировании такой силы и выступил как ее 
духовный лидер. 

Авторитет Папы Римского позволил обеспечить масштабность и открытость подрывной 
антигосударственной деятельности в Польше. Иоанн Павел II, поляк по национальности, придал 
революционному движению особый пафос и националистический характер. Польский католицизм 
исторически был центром борьбы против Российской империи. 

И под духовным руководством Иоанна Павла II процесс распада системы национальной 
государственности СССР и его союзников пошел быстрыми темпами. [4, 5] 

В июне 1979 года папа предпринял свою историческую поездку в Польшу и пробыл там 
девять дней, которые затем перевернули мир. В своих проповедях, лекциях и обращениях он 
совершил то, что впоследствии назвали  «революцией в умах поляков». Бронислав Геремек, 
бывший министр иностранных дел Польши и член движения Солидарность, вспоминает: «В 1979 
году папа хотел донести до нас, что режим не может существовать без народной поддержки, и он 
говорил: «Не поддерживайте его» . »[5,стр 127] 

Не случайно год спустя в Гданьске было образовано движение Солидарность, которое 
организовало забастовку на местном судостроительном заводе, и чуть ли ни первое, что сделали 
члены движения, они повесили портрет Иоанна Павла II на воротах завода. 

После этого начинается стремительный подъем движения Солидарность, которому папа 
оказывает всестороннюю духовную и финансовую поддержку. 

Выступая перед двумя палатами польского сейма на торжественной церемонии в честь 
25летия Солидарности, ее бывший лидер и первый демократический президент Польши Лех 
Валенса сказал, что это движение «вдохновил» Папа Римский Иоанн Павел II. «Тогда польский 
народ и многие другие проснулись ото сна». По словам Валенсы, поляков «пробудил» первый 
визит Иоанна Павла II в Польшу в качестве понтифика в 1979 году. Именно после этого 
зародилась Солидарность и начались выступления против коммунистического режима. 

«Революция в умах поляков» 1979 года подготовила революцию 1989 года, после которой 
процесс развала социалистической государственности в СССР и странах Восточной Европы 
пошел особенно быстрыми темпами. 

«NewYork Times» так написала об этом: «Историки и государственные деятели сходятся во 
мнении, что Иоанн Павел II сыграл огромную роль в создании рабочего движения Солидарность в 
1980 году. После череды во многом драматических событий, во главе которых стояла эта 
организация, летом 1989 года в Польше рухнул коммунистический режим. А это в свою очередь 
вызвало политические перевороты в других социалистических странах от Восточной Германии до 
Болгарии». [6,стр 57]. 

После 1979 года папа совершил еще две поездки в Польшу в 1983 и в 1987 годах. Ему удалось 
зажечь пламя революции, которое охватило миллионы поляков. 

Но все началось тогда с его поездки в 1979 году. Как сказал бывший глава Польского 
государства генерал Ярузельский: «Она послужила детонатором»  

Известно, что вскоре после избрания 16 октября 1978 года Кароля Войтыллы главой 
РимскоКатолической Церкви, КГБ проинформировало Политбюро, что решение Ватикана было 
принято под давлением Збигнева Бжезинского, занимавшего тогда должность советника по 
вопросам безопасности при президенте США Джимми Картере. Как следует из источников в 
правительстве США, три недели спустя после этой встречи Рейган подписал секретную 
директиву, направленную на то, чтобы обеспечить «крестовый поход» через Польшу против СССР 
всем необходимым. В тайном сотрудничестве с Ватиканом и через него от США в помощь 
Солидарности контрабандным путем пошли деньги, факсы, компьютеры, копировальные и 
печатные машины, полиграфическое оборудование, аппаратура связи и т. д. «Папа начал 
агрессивное религиозное и политическое наступление», и стал «страстным катализатором 
революции». 

В 1985 году стало ясно, что польское руководство уже более не в состоянии контролировать и 
сдерживать революционное движение в стране.  
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Посол Рейгана Вернон Вальтерс в период с 1981 по 1988 год посещал Ватикан каждые 
полгода, чтобы обменяться особо секретной экономической, военной и политической 
разведывательной информацией.  

В 1986 году Ярузельский объявил общую амнистию в стране, включая освобождение более 
200 политических заключенных, и снял обвинения против Валенсы. 

Иоанн Павел II вернулся в Польшу в 1987 году и отслужил торжественную мессу на открытом 
воздухе в Гданьске перед восторженной толпой в 750 000 человек. Повторяя вновь и вновь, что 
польские рабочие имеют право на самоуправление (ну просто верный марксист), папа заявил: 
«Нет более эффективной борьбы, чем Солидарность»[7,стр 12]. 

В итоге середине 1989 года в Польше состоялись многопартийные выборы, на которых 
одержали победу кандидаты от Солидарности. После этого начался процесс распада Варшавска. 

Ураган перемен, запущенный поездками папы в Польшу, стремительно приближался к 
главному пункту своего разрушительного исторического предназначения к СССР. 

Католическая церковь стала одной из главных сил антисоветской борьбы, а Иоанн Павел II ее 
духовным руководителем и вдохновителем. 

Взятием и разорением Иерусалима закончился первый крестовый поход западных феодалов 
на Восток. «Гроб господень» был освобождён от никогда не грозившей ему опасности со стороны 
неверных. Официальная цель была достигнута с успехом. Однако с самого начала для феодальных 
завоевателей из Западной Европы вопрос о гробе играл второстепенную роль. Их действия носили 
агрессивный завоевательный характер. Религиозные знамёна и лозунги служили только 
прикрытием вполне мирских, житейских интересов рыцарей и сеньоров. Первый Крестовый поход 
обогатил несколько десятков тысяч феодалов из разных стран Западной Европы. И позволил 
католической церкви несколько расширить свои владения и увеличить влияние. Определённый 
выигрыш от этого получили торговые люди. Но результат этот был достигнут дорогой ценой для 
народов Запада. Огромные жертвы были понесены в основном народными массами Франции, 
Германии, Италии и других стран. Немалые потери понесло рыцарство. Первый крестовый поход 
был организован папством в корыстных целях западных феодалов. 

Когдато было принято считать, что именно крестовые походы подвели Европу к 
Возрождению, однако сейчас такая оценка представляется большинству историков завышенной. 
Что они несомненно дали человеку Средневековья, так это более широкий взгляд на мир и лучшее 
понимание его многообразия. 

Крестовые походы получили широкое отражение в литературе. О подвигах крестоносцев в 
Средние века было сложено несчетное количество поэтических произведений, большей частью на 
старофранцузском языке. Крестовые походы стимулировали также развитие историографии. 
Завоевание Константинополя Виллардуэна остается самым авторитетным источником для 
изучения 4го крестового похода. Лучшим средневековым произведением в жанре биографии 
многие считают жизнеописание короля Людовика IX, созданное Жаном де Жуанвилем. 

Одной из самых значительных средневековых хроник стала написанная полатыни книга 
архиепископа Вильгельма Тирского История деяний в заморских землях (Historia rerum in partibus 
transmarinis gestarum), живо и достоверно воссоздающая историю Иерусалимского королевства 
[8,стр 752]. 

Первое время в крестовых походах участвовала и крестьянская беднота, жестоко страдавшая 
от притеснения феодалов, неурожаев и голода. Темные, задавленные нуждой земледельцы, 
большей частью крепостные, слушая проповеди церковников, верили, что все бедствия, которые 
они испытывают, ниспосылаются на них богом за какието неведомые грехи. Священники и 
монахи уверяли, что если крестоносцам удастся отвоевать у мусульман «гроб господень», то 
всемогущий бог сжалится над бедняками и облегчит их участь. Церковь обещала крестоносцам 
прощение грехов, а в случае гибели  верное местечко в раю. 

Уже во время первого крестового похода погибли десятки тысяч бедняков, и лишь немногие 
из них добрались вместе с сильными рыцарскими ополчениями до Иерусалима. Когда в 1099 г. 
крестоносцы захватили этот город и другие прибрежные города Сирии и Палестины, все богатства 
достались только крупным феодалам и рыцарству. Прибрав к рукам плодородные земли и 
цветущие торговые города «Святой земли», как европейцы называли тогда Палестину, «христовы 
воины» основали свои государства. Пришлые крестьяне почти ничего не получили, и поэтому в 
дальнейшем все меньше крестьян участвовало в крестовых походах. 

В XII в. рыцарям пришлось много раз снаряжаться на войну под знаком креста, чтобы 
удержать захваченные территории. 
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Однако все эти крестовые походы терпели неудачи. Когда в начале XIII в. французские, 
итальянские и немецкие рыцари в четвертый раз опоясались мечом по призыву папы Иннокентия 
III, они направились не против мусульман, а обрушились на христианское государство Византию. 
В апреле 1204 г. рыцари захватили ее столицу Константинополь и разграбили его, показав, чего 
стоили все пышные фразы о спасении «гроба господня». 

Речь Урбана II В 1095 году: «Всем идущим туда, в случае их кончины, отныне будет 
отпущение грехов. Пусть выступят против неверных в бой, который должен дать в изобилии 
трофеи, те люди, которые привыкли воевать против своих единоверцев христиан...Земля та течет 
молоком и мёдом. Да станут ныне воинами те, кто раньше являлся грабителем, сражался против 
братьев и соплеменников. Кто здесь горестен, там станет богат»[9,стр 416]. 
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Религия  особая форма осознания мира, обусловленная верой в сверхъестественное, 
включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и 
объединение людей в организации (церковь, религиозную общину). 

В древности существовало несколько точек зрения на происхождение слова «религия» 
(лат. religio — «совестливость, благочестие, набожность, предмет культа»). Так, знаменитый 
римский оратор, писатель и политический деятель I в. до н. э. Цицерон считал, что оно является 
производным от латинского глагола relegere (вновь собирать, снова обсуждать, опять обдумывать, 
откладывать на особое употребление), что в переносном смысле означает «благоговеть» или 
«относиться к чемулибо с особым вниманием, почтением». Отсюда и самое существо религии 
Цицерон видел в благоговении перед высшими силами, Божеством. Известный западный 
христианский писатель и оратор Лактанций считал, что термин «религия» происходит от 
латинского глагола religare (связывать, привязывать), поэтому религию он определял как союз 
человека с Богом. Подобным же образом понимал существо религии и блаженный Августин, хотя 
он считал, что слово «религия» произошло от глагола religare, то есть воссоединять, и сама 
религия означает воссоединение, возобновление когдато утерянного союза между человеком и 
Богом. Современные исследователи зачастую соглашаются с точкой зрения на происхождение 
слова «религия» от глагола religare. 

Вопросом возникновения религии, прежде всего, занимается религиоведение, начавшее 
формироваться в самостоятельную область знаний начиная с XIX века на стыке социальной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%8A%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%28%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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философии, истории философии, социологии, антропологии, психологии, всеобщей истории, 
этнологии, археологии и других наук. 

На проблему возникновения религии существуют несколько точек зрения:   
 религиозная: человек был создан Богом, и до грехопадения общался с ним напрямую. После 

грехопадения общение с Богом было нарушено, но Бог открывал себя в откровениях, через 
ангелов, пророков и в богоявлениях. Человек, в свою очередь, имеет возможность обращаться к 
невидимому Богу (в молитвах) как непосредственно, так и через посредников. Политеизм 
рассматривается как результат постепенного отхода от изначального монотеизма; 

 промежуточная, с одной стороны опирающаяся на современные научные знания и 
общественные настроения, с другой стороны основанная на главном постулате религии о 
сотворении мира и человека Богом, после чего (наиболее часто  в результате грехопадения) 
человек абсолютно забыл об общении с ним и даже о его существовании. Он вынужден заново 
искать путь к Богу, а поэтому каждая религия  это путь поиска возвращения к Богу. Этому 
взгляду соответствовала концепция прамонотеизма, согласно которой религия в человеческом 
обществе существовала всегда, и к тому же изначально имела форму монотеизма, который у 
многих народов был впоследствии утрачен, выродившись в тотемизм, язычество и прочие 
немонотеистические формы религии. Концепция прамонотеизма была сформулирована 
шотландским учёным и литератором Э. Лэнгом, впоследствии получила свое развитие в 12
томном труде католического священника, антрополога и лингвиста В. Шмидта «Происхождение 
идеи Бога». Однако позднее она была подвергнута критике. По мнению Крывелёва И. А. в 
сочинении Вильгельма Шмидта есть ошибки, а после смерти Шмидта его ученики, 
группирующиеся вокруг журнала «Anthropos», предприняли ревизию его работы и фактически 
отказались от неё, постулируя в качестве первичной формы религии не прамонотеизм, а пратеизм; 

 эволюционная: религия возникает при определённом уровне развития сознания в силу 
невозможности рационально объяснить наблюдаемые природные явления. Первобытный человек 
определял все явления как некие разумные действия, объясняя проявления природных сил волей 
духа, разумного начала, гораздо более могущественного, чем человек. Высшей силе 
приписывались человеческие эмоции и поступки, а модель взаимоотношений между этими силами 
копировалась с соответствующей организации человеческого общества. Согласно этому подходу, 
религия прогрессировала от простейших форм к более сложным: сначала был преанимизм, затем 
анимизм, тотемизм, политеизм и наконец монотеизм. 

Идею последовательного усложнения религиозных верований впервые предложил Э. Тайлор, 
который выдвинул гипотезу о том, что первоначальной формой религии был анимизм. В 
дальнейшем идеи Тайлора получили развитие в работах Дж. Фрейзера (магия как первоначальная 
форма религии), Р. Маретта, Л. Я. Штернберга (эпоха аниматизма, оживотворения всей природы), 
и Л. ЛевиБрюля (первобытный дологический мистицизм). 

Основатели марксизма также разработали концепцию, согласно которой корнем религии 
является реальное практическое бессилие человека, сперва перед природными, затем перед 
социальными явлениями, проявляющееся в его повседневной жизни, выражающееся в том, что он 
не может самостоятельно обеспечить успеха своей деятельности. Также широко известно 
выражение «религия есть опиум народа». 

Согласно имеющимся на данный момент сведениям о периоде палеолита, по меньшей мере, к 
концу этой эпохи, древние люди развили то, что мы могли бы назвать религией или духовными 
отношениями. На это указывают имевшиеся у них к тому времени обычаи ритуального 
захоронения и наскальные рисунки в пещерах. Люди, вероятно, верили, что естественный мир 
населяли боги или божества, или даже, что различные объекты и места, такие, как камни или 
рощи, сами были живы. Религиозные верования и практики  как мы могли бы их себе вообразить 
 сформировали социальную структуру, как бы связывая общины и повышая эффективность их 
деятельности. 

Некоторые из исследователей полностью отвергают мысль о существовании дорелигиозного 
периода, а в качестве обоснования своего взгляда утверждают, что «современной этнографии не 
известен ни один народ, ни одно племя, не имеющее религиозной традиции, дорелигиозное». 

Однако другие исследователи считают, что все утверждения о том, что религия изначально 
присуща человеку, не выдерживают критики. По их мнению, дорелигиозный период длился очень 
долго, вплоть до формирования неандертальца. Некоторые из них так же полагают, что признаки, 
свидетельствующие о наличии религиозных представлений и обрядов, становятся действительно 
многочисленными и убедительными лишь для периода верхнего палеолита (около 4018 тысяч лет 
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назад). С определением времени возникновения религиозных обычаев тесно связана проблема 
определения различия и разграничения первобытных «формирующихся людей» (архантропов и 
палеоантропов) и первобытных людей современного физического типа (неоантропов, Homo 
sapiens), к которым принадлежали люди верхнего палеолита, именуемые обычно кроманьонцами. 

Ранние формы религии. Наблюдая смену дня и ночи, времен года, жизнь растений и 
животных и соплеменников, смерть и сон, рождение и угасание и много другое, первобытный 
человек не мог понять эти явления. Непонятные и грозные явления природы, болезни, смерть 
вселяла в сознание наших далеких предков тревогу и ужас. Постепенно у людей начали 
зарождаться представления о сверхъестественных силах, якобы способных вызывать эти явления. 
Это и было началом религиозных представлений. 

Одной из самых ранних форм религии был тотемизм  представление, что все члены рода 
происходят от определенного животного  тотема. Иногда тотемом считался какойлибо предмет, 
фетиш, и в таком случае форма религии называлась фетишизмом  поклонение определенным 
объектам материального мира, рукотворным или имеющим природное происхождение. 

Другой формой первобытной религии была магия. Это была вера в то, что человек якобы 
может воздействовать на природу различными приемами заклинаниями. Человек стал поклоняться 
солнцу, земле, воде, огню. Всю природу человек в своем воображении населил духом. Эта форма 
религиозных представлений называется анимизмом (от лат. слова – «анимус»  дух). Сон, 
обморок, смерть первобытные люди объясняли уходом духа, (души) из тела. С анимизмом 
связаны вера в загробную жизнь и культ предков. Для первобытных (и не только) религий 
характерно поклонение чемулибо, выделяющемуся из обыденного мира, будь то камень странной 
формы, близнецы или гроза. Чистой формы первобытной религии не существовало. Все 
примитивные культы – смешение фетишизма, тотемизма, анимизма и магии [1]. 

Родоплеменные религии. Шаманизм – более сложная форма религии, основанная на 
анимистической идее возможности общения человека с душами умерших. Общение шамана с 
духами происходит в состоянии экстаза, которое достигается в ходе камланий – особых ритуалов, 
сопровождающихся ударами бубна, пляской, пением и другими действиями, возбуждающими 
психику человека. Соплеменники верят, что в это время душа шамана отправляется в царство 
духов и доносит до них просьбы людей, ведет с ними переговоры, задабривает их или вступает с 
ними в борьбу. 

Зороастризм (маздаизм, авестизм, огнепоклонство) – древняя иранская религия, возникшая в 
VII – VI вв. до н.э. Основателем считается Заратуштра Священной книгой является Авеста. Для 
этой религии характерен дуализм. Весь мир разделен на две сферы: земную – мир вещей, 
духовную – мир душ. Во Вселенной происходит борьба добрых духов и божеств (ахуров) со 
злыми духами и божествами (дэвами). Специфичкский обряд захоронения – «выставление» трупов 
в дакмах (башнях молчания). Вследствие этого четыре почитаемых элемента (вода, земля, огонь, 
воздух) с ним не соприкасаются. В настоящее время зороастризм в основном существует в виде 
парсизма в Индии. 

Национальные религии (иудаизм и индуизм). Иудаизм – религия еврейского народа, 
возникшая в I тысячелетии до н.э. на Ближнем Востоке. Вероучительное ядро религиозной 
доктрины иудаизма образует последовательно проведенный монотеизм, т.е. идея о том, что 
существует единый Бог Яхве, Творец и Промыслитель мира, вечный, всемогущий и вездесущий. В 
XIIXIII вв. среди еврейских религиозных мыслителей преобладающим мировоззрением 
становится система философских взглядов Каббалы, она быстро распространилась в странах 
Европы. С середины XIX в. можно говорить о трех тенденциях, которые находят свое выражение в 
различных философских и религиознополитических движениях иудаизма – реформистской, 
ортодоксальной и консервативной. 

Индуизм – одна из древнейших и наиболее распространенных религий современного мира, 
наследник и продолжатель идей ведической религии и брахманизма, в Индии обозначается, как 
правило, термином «хинду дхарма», те. Закон индусов. Основан на почитании богов Вишну и 
Шивы, а также женского аспекта ШивыШакти. Сохранил много элементов первобытных 
верований: фетишизма, анимизма, магии, тотемизма – поклонения природы, рекам и т.д. Природа, 
Вселенная – небольшая, незначительная часть Бога, которая происходит путем соединения 
мужского и женского начал («Бог – не только отец, но и мать мира»). Бог обладает тремя 
главными функциями, или свойствами: созидания, сохранения и разрешения. Эти свойства 
высшего Бога выражают: Брахма – богсозидатель Вселенной, Вишну – сохранитель всех миров, и 
Шива – разрушитель. Брахма, Вишну и Шива образуют тримурти – три лица, образа Брахмана. 
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Мировые религии (буддизм и ламаизм). Буддизм – самая древняя из трех мировых религий, 
возникшая в индии, в VI в. до н.э. Основателем ее считается у Будда, бывший принц Сиддхартха, 
после семилетних поисков путей освобождения человека от страданий ставший Буддой – 
«просветленным» (отсюда и название этой религии). В середине I в., проникает в ареал 
«иероглифической» культуры, несколько позже – в Тибет, Азию, Монголию ( в этих регионах 
превалировала махаяна). 

Ламаизм – различные течения буддизма в северном ареале распространения этой религии 
(Тибет, Монголия, Бурятия, Тува, Калмыкия). Образован от тибетского слова «лама» (высший), 
которым именуют буддийских монахов в названных регионах. Однако Далайлама XIV, 
нынешний глава буддистов (точнее, лидер одной из ведущих школ – гелугла) призвал отказаться 
от употребления этого термина изза его искусственного характера (ни одно течение буддизма так 
себя не называет), а также изза дискредитации его официальной пропагандой КНР и предложил 
говорить о национальных формах буддизма (тибетском, монгольском и т.д.) [4]. 

Мировые религии (христианство и ислам). Христианство (от греч. – помазанник) – религия, 
являющаяся наряду с буддизмом и исламом мировой религией. Основу вероучения христианства 
составляет Священное Писание – Библия и Священное Предание. Основные христианские 
догматы: догмат троичности Бога, догмат боговоплощения и догмат искупления. Христианство 
возникло в I в. н.э. в Палестине, находившейся в составе Римской империи. Первоначальное 
христианство существовало в виде разнозненных общин [2]. 

Ислам (араб. – предание себя Богу, покорность) – одна из трех мировых религий, наряду с 
буддизмом и христианством. Ислам возник в Аравии в VII в., его основатель – пророк Мухаммед. 
Основу вероучения составляют Коран и Сунна; основной догмат – поклонение пророка 
Мухаммеда посланником Аллаха. Играет важную роль во внутренней и внешней политике 
современных мусульманских стран в международных отношениях. Усиливается роль стран 
мусульманского Востока в мировой экономике и социальном развитии [3]. 

НРД (новые религиозные движения). И отечественные и западные ученые сходятся во 
мнении, что пока невозможно дать адекватное определение феномену НРД.  

Профессор социологии религии Лондонской школы экономики и политических наук Айлин 
Баркер констатирует: «Самое главное обобщение, которое можно сделать о НРД – это 
невозможность обобщения о них. Они различаются своими традициями внутри этих традиций». 

Религиозная реставрация нередко культивирует дух религиозной исключительности и 
нетерпимости, религиозности, «закрыто» для непосвященных и являющейся достоянием 
избранных, верных. Основанием притязании на исключительность служит уверенность в 
монопольном обладании истиной. Обновление религии в современном мире возможно лишь на 
пути обретения нового религиозного опыта, опыта человеческого в человеке. Если наиболее 
важным, от чего зависит судьба человечества, являются человеческие качества населяющих ее 
миллиардов людей, то будущее религии зависит от того, в какой мере может быть социально 
значимым ее вклад в поиски ответа на вопрос, что значит быть человеком [5]. 
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Казахстан по праву называют «перекрестком цивилизаций». Наша республика исконно 

является естественной границей между крупнейшими мировыми религиями – исламом, 
христианством и буддизмом. Веками здесь вместе жили и трудились представители разных 
народов и этносов. Здесь складывались прочные культурные и хозяйственные связи, 
способствовавшие взаимному обогащению и процветанию. И это колосальное богатство народ 
страны стремится сохранить и передать своим потомкам. За 25 лет своей государственной 
независимости Казахстан сумел проторить свой Казахстанский путь, создать собственную 
уникальную модель общества межэтнического и межконфессионального согласия.  

Сегодня в нашей стране живут представители более 130 народностей и этнических групп. 
Число религиозных объединений достигло 3088, представленных 18 конфессиями. Президент и 
правительство сумели превратить в стратегический ресурс развития республики. Именно поэтому 
Глава нашего государства всегда подчеркивает, что этнокультурное и конфессиональное 
многообразие Казахстана – это огромное богатство, общее достояние всего нашего общества, 
дающее казахстанцам возможность обмена с другими народами ценными культурными 
достижениями. 

 Уважая и поддерживая лучшие традиции мировых и традиционных религий, казахстанский 
народ созидает современное светское государство. Религия не вторгается в политико
государственные процессы. В свою очередь государство не вмешивается в жизнь религиозных 
общин, создавая либеральные условия для полноценной реализации ими своих социальных, 
ритуальных, просветительских и иных задач, глубокой интеграции в общественную жизнь. 
Придерживаясь политики невмешательства во внутреннюю жизнь конфессий, государство 
стимулирует развитие между ними диалога, способствуя полноценной реализации ими своих 
функций. Казахстан накопил богатый, исторически бесценный опыт мирного сосуществования 
разных религий, культур и цивилизаций. В свою очередь это способствовало формированию 
сходных ценностных ориентаций большинства населения страны, созданию толерантной 
атмосферы межконфессионального  согласия и взаимоуважения. 

 На фоне возникающих в мире межэтнических и межконфессиональных конфликтов 
уникальный казахстанский опыт по укреплению межконфессионального и межрелигиозного 
диалога оказался востребованным на глобальном уровне. Поэтому не случайно то, что столица 
нашего молодого государства – Астана становится бессменным местом встречи и востребованной 
диалоговой площадкой для религиозных лидеров традиций мировых религий. Как известно, в 
диалоге религиозных лидеров мирового сообщества решающее и важное место принадлежит 
религии и ее непреходящим духовным ценностям. Это – азбучная истина. Человек, безусловно, 
является носителем ценностей и знаний, которые получает в своей семье, окружении, общине и 
обществе. [2] 

Как показывает практическая действительность, одним из факторов напряжения и 
столкновений в сегодняшнем мире является отсутствие должного взаимопонимания между 
людьми – представителями различных общин, принадлежащих к разным религиям и культурам. 
Ведущие политики и эксперты Казахстана едины во мнении, что именно в отсутствии должного 
взаимопонимания кроется природа конфликтов на религиозной почве, таких как: скандалы из за 
карикатурных картин, межобщинные столкновения, осквернение культовых сооружений и 
погребений, искусственно подогреваемая боязнь в отношении мигрантов и представителей других 
религий, а также неприятие, нежелание понять ценности духовного порядка другого индивида. 

 Следует констатировать и то, что никак, к сожалению, не уменьшается угроза религиозного 
экстремизма и террора, чья прикрывающаяся под святыми идеалами религии идеология сеет 
семена раздора и недоверия между людьми, пытается захватить умы и влиять на настроения 
граждан в разных уголках нашей планеты. Наши современники помнят трагические события 11 
сентября 2001 года в США, которые заставили содрогнуться весь мир. Драматизм этого события в 
том, что всего за несколько часов погибли более 5000 человек – граждане, как Америки, так и еще 
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91 государства, в том числе  – из стран постсоветского пространства. Эти обстоятельства, в свою 
очередь, становятся предпосылкой для активного изучения сути факторов данной проблематики и 
поиска новых подходов и принципов, способствующих дальнейшему развитию современного 
мира.  

Казахстан по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева первым в истории 
современности занялся продвижением межрелигиозного и межцивилизационного диалога, теперь 
и другие страны и блоки также хотят внести вклад в данное благое начинание. Казахстан одним из 
первых среди субъектов международного права взял на себя ответственность и на деле начал 
заниматься продвижением диалога между лидерами различных мировых и традиционных религий 
и конфессий. По замыслу Главы государства, диалог между лидерами мировых и традиционных 
религий, построенный на основе доверия и взаимопонимания, откроет широкие перспективы для 
международного сотрудничества в этой сфере и будет способствовать преодолению таких 
негативных проявлений нашего времени, как насилие, экстремизм и терроризм [1]. 

I Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоялся 2324 сентября 2003 года в 
Астане. В его работе приняли участие наиболее авторитетные представители ислама, 
христианства, иудаизма, синтоизма, индуизма и буддизма. 

Безусловным успехом реализации инициативы Казахстана по проведению 
межконфессионального форума стали представительный состав и высокий уровень участников 
Съезда. Диалог религий как концептуальная идея I Съезда и средство разрешения споров был 
противопоставлен методам насилия и террора в межконфессиональных и межнациональных 
отношениях. Между участниками Съезда состоялся открытый обмен мнениями о роли религии в 
современном мире и общечеловеческом характере основных моральных ценностей любой 
религии. 

Форум, ставший неординарным и запоминающимся событием, продемонстрировал 
актуальность и необходимость воплощения идеи сотрудничества и единения представителей 
различных религий во имя мирной и достойной жизни людей всего мира. Идею Съезда 
поддержали такие влиятельные политики мира как К.Аннан, Дж.Буш, М.Тэтчер, ЦзяньЦземинь, 
Н.Манделла, Ж.д'Эстен и другие. 

По итогам форума была принята Декларация, в которой духовные лидеры заявили о 
совместных действиях по обеспечению мира и прогресса для человечества и сохранению 
стабильности в обществах, как основы гармоничного мира в будущем. Успех мероприятия был 
закреплен в Решении I Съезда, проводить межрелигиозный форум на регулярной основе – не реже 
одного раза в три года. 

II Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоялся 1213 сентября 2006 года в 
Астане. Съезд проходил в новом, специально построенном к проведению форума здании «Дворце 
мира и согласия». 

Форум прошел под общей тематикой «Религия, общество и международная безопасность» в 
рамках двух ключевых направлений: «Свобода вероисповедания и уважение последователей 
других религий» и «Роль религиозных лидеров в укреплении международной безопасности». В 
работе второго форума приняли участие уже 29 делегаций. 

В первый день были приняты «Принципы межрелигиозного диалога», где нашли отражение 
базовые составляющие, которыми руководствовались участники в ходе работы Съезда. По итогам 
второго Съезда его участники приняли совместную Декларацию, призывающую представителей 
всех религий и этнических групп к недопущению конфликтов на основе культурных и 
религиозных различий. В этом документе емко отражена глобальная потребность в замене 
«идеологии противостояния» на «культуру мира». 

III Съезд лидеров мировых и традиционных религий, в котором приняли участие уже 77 
делегаций из 35 стран Европы, Азии, Ближнего Востока и Америки состоялся 12 июля 2009 года 
в Астане. Главной его темой стала повышение роли духовных лидеров в позитивном решении 
любых вопросов, в контексте их посильного вклада в обеспечение толерантного мира, 
основанного на взаимном уважении и сотрудничестве. 

Новым моментом в проведении Съезда стало также создание секционных заседаний по 
обсуждению острых проблем, связанных с обеспечением мира, согласия и диалога в современном 
мире. На III Съезде были выбраны следующие темы для секционных заседаний:  

1) Моральные и духовные ценности;  
2) Справедливость, мир и безопасность;  
3) Окружающая среда и гармония;  
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4) Диалог и сотрудничество;  
5) Солидарность, особенно в период кризисов.  
Основной целью проведения секционных заседаний стало. По итогам третьего Форума 

участники приняли совместную Декларацию, в которой призывают общественность постоянно 
поддерживать и способствовать усилиям религиозных лидеров и организаций для установления 
истинного межрелигиозного диалога, способствовать поддерживать диалог религий и 
цивилизаций, направленный на улучшение взаимопонимания и уважения. 

IV Съезд лидеров мировых и традиционных религий прошел 3031 мая 2012 года в Астане. 
Главной тематикой IV Съезда стала «Мир и согласие как выбор человечества». В форуме приняло 
участие 85 делегаций из 40 стран мира. В рамках IV Съезда состоялось первое заседание Совета 
религиозных лидеров. Целью Совета религиозных лидеров является определение приоритетов и 
механизмов обеспечения диалога и сотрудничества с другими форумами и международными 
организациями, работа которых направлена на диалог культур и экономическое взаимодействие. 

Форум состоял из четырех секционных заседаний:  
1) «Роль религиозных лидеров в достижении устойчивого развития». 
2) «Религия и мультикультурализм». 
3) «Религия и женщина: духовные ценности и современные вызовы».  
4) «Религия и молодежь». 
По итогам работы Съезда принято Обращение его участников. В этом документе прозвучал 

призыв, наполненный высоким духовным смыслом. Религиозные лидеры обратились ко всему 
человечеству – стремиться к взаимодействию, согласию и миру, справедливости и созиданию во 
имя будущего нашей планеты. 

За годы существования Съезд наглядно показал, что в современном мире у всех религий во 
многом общие задачи. Это преодоление духовного вакуума и угрозы кризиса морально
нравственных ценностей человечества. Это необходимость укрепления созидательного начала 
любого общества – ценности трудолюбия, честности и справедливости. Кроме того, 
миротворческая сила религий заключается в том, чтобы способствовать предупреждению 
конфликтов, проявлений нетерпимости и радикализма в любых обществах. 

Через проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий Казахстан показывает 
всему мировому сообществу пример общенационального консенсуса и консолидации общества. 
Наша страна имеет богатый опыт поддержания межэтнического и межконфессионального 
согласия и готова к широкому и эффективному сотрудничеству в этой сфере. 

Инициатива Главы государства по созыву религиозных лидеров мира в Астане имеет важное 
значение в развитии глобального процесса диалога культур и цивилизаций. 

V Съезд лидеров мировых и традиционных религий прошел 1011 июня 2015 года в Астане. 
Тема форума  "Диалог религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития". 

Инициатива Главы Казахстана о созыве регулярных съездов религиозных лидеров обрела 
значительную поддержку в мире и за двенадцать лет превратилась в авторитетную диалоговую 
площадку по вопросам межконфессиональных и межрелигиозных отношений. 

В работе V Съезда приняло участие 80 делегаций из 42 стран мира, включая авторитетных 
политиков, деятелей Ислама, Христианства, Иудаизма, Буддизма, Индуизма, Даосизма, 
Синтоизма, Зороастризма, а также представителей религиозных и общественных организаций. 

В первый день Съезда на пленарной сессии выступили Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, Президент Финляндии СаулиНиинистё, 
Президент Папского Совета по межрелигиозному диалогу Святого Престола, кардинал ЖанЛуи 
Торан, заместитель Генерального секретаря Всемирной Исламской Лиги Абдрахман бен Абдаллла 
азЗейд, Митрополит Франции Эммануил Адамакис и Генеральный секретарь Всемирной 
ассамблеи сближения исламских мазхабовМохсенМохаммади Араки. 

Кроме того, своим мнением по основному вопросу повестки дня поделились главный 
сефардский раввин Израиля Ицхак Йосиф, Генеральный секретарь Организации Исламского 
Сотрудничества Ияд Амин Мадани, председатель Института по исследованию индологии и 
межрелигиозного диалога СамирШантилалСомайя, Генеральный секретарь Всемирного 
сообщества буддистов ФаллопТайиари, а также министр по делам ислама Королевства Марокко 
Тауфик Ахмед. 

V Съезд состоял из двух пленарных сессий и четырех секционных заседаний. Темами 
дискуссий на секционных заседаниях стали: "Религиозные и политические лидеры: 
ответственность перед человечеством", "Влияние религии на молодежь: образование, наука, 
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культура и средства массовой информации", "Религия и политика: новые тенденции и 
перспективы", "Диалог на основе взаимного уважения и понимания между лидерами мировых и 
традиционных религий ради мира, безопасности и гармонии". 

В рамках форума прошло второе заседание Совета религиозных лидеров. 
По итогам работы Съезда его участниками была принята совместная Декларация, 

призывающая объединить усилия всех религиозных и политических деятелей разных стран на 
преодоление вызовов и угроз 21 века. 

В своей речи на церемонии закрытия Съезда Нурсултан Назарбаев отметил: «Съезды лидеров 
мировых и традиционных религий проходят в формате диалога духовных лиц и политиков. Этим 
мы стремимся к тому, чтобы сила нравственности и духовности укрепляла праведность действий в 
вопросах мира и согласия между людьми. Призываю всех участников Съезда привнести его 
добрую и миролюбивую атмосферу в паствы своих последователей и единомышленников». 

Через проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий Казахстан показывает 
всему мировому сообществу пример общенационального консенсуса и консолидации общества. 
Наша страна имеет богатый опыт поддержания межэтнического и межконфессионального 
согласия и готова к широкому и эффективному сотрудничеству в этой сфере. 

Инициатива Главы государства по созыву религиозных лидеров мира в Астане имеет важное 
значение в развитии глобального процесса диалога культур и цивилизаций. 

Уникальный опыт Казахстана, ставшего родным домом для представителей 140 этносов и 18 
конфессий, стал сегодня свидетельством миру торжества единства, согласия, доверия и 
взаимопонимания. В Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан2050»: новый 
политический курс состоявшегося государства» Президент РК – Лидер нации Нурсултан 
Назарбаев отмечает, что гражданский мир и межнациональное согласие – наша главная ценность. 

Мир и согласие, диалог культур и религий в нашей многонациональной стране справедливо 
признаны мировым эталоном. Казахстан превратился в центр глобального межконфессионального 
диалога. Ценность такого диалога заключается в том, что, являясь современной формой 
взаимодействия мировых цивилизаций, он утверждает объективное существование единства 
нашего мира – единства исторических судеб, единства мирохозяйственных связей, а также 
взаимозависимости политических процессов, науки, техники, искусства и культуры. 

Не случайно Глава нашего государства выдвинул идею о проведении съезда, на котором 
соберутся за одним столом духовные лидеры и руководители крупных религиозных организаций. 
Ведь исторически сложилось, что религиозные лидеры играли важную роль в укреплении 
согласия в своих обществах, и современная ситуация в мире такова, что религиозные лидеры 
должны объединяться для того, чтобы укреплять сотрудничество для более гармоничного мира 
[3]. 
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АБАЙДЫ ТАНУ  ИСЛАМДЫ ТАНУ 
 

Малаев Д.Б.,  Бекова С., Орталық Қазақстан академиясы, Қарағанды, Қазақстан 
 
Абай сынды алып тұлғаның кемел ойларының рухани өркендеудегі мәңгілік құндылығы  

қазақ қоғамының кешегі, бүгінгі және ертеңгі күнінің өзекті де ділгір мәселелерімен 
сабақтастығында. Әсіресе, бүгінгі қоғамдық дамуды ізгілендіру, адамгершілік қағидаларын негіз 
етіп ұстануда Абайдың классикалық мұрасына жүгінуіміз де заңды. Түптеп келгенде, Абайды тану 
 қазақ әлемін тану, қазақтың адамзаттық өркениеттегі тұғырын айқындау. Сондықтан да қазіргі 
әлемдік ғаламдасу аясында ұлттық болмыс  бітімді сақтау  ақын діттеген адамгершілік 
ұстанымын қоғамдық дамуда басты күретамырға айналдыру талабын барынша ұштауды талап 
етеді. Өйткені Абай шығармашылығының мақсат  мұраты М.Әуезұлы атап өткеніндей: «Халыққа 
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қызмет ету, адамды қайта тәрбиелейтін және қоғамды қайта қарауға көмегі тиетін жаңалыққа 
шықыру деп біледі»[1]. Осы жағынан алғанда А.Байтұрсынұлының «Абай сөздері дүнияда 
қалғаны  қазаққа зор бақ. Бетін түзеп, жөн сілтеген кісілерге де, сілтеген жолды ылақпай тұптура 
тапқан адамға да қазақ балалары алғыс берер» деген пікірін негізге алсақ, келер ұрпақ сол бағытты 
қаншалықты ұстанады, қандайлық өреде дамытады деген сұрақтардың үнемі алдымыздан шығары 
анық. Ал, Абайдың ағартушылық ойларының ұлттық мүддемен біте қайнасқан мәңгілік мұратын 
оқушы санасына барынша сіңіру, түптеп келгенде оның тарихи бастау бұлақтарын да терең 
байыптау міндетін жүктейді. Ол біріншіден, өркениет деген ұғымның аясы тек бір ғана Батыс 
әлемімен шектелмейтінін ұғындырса, екіншіден, Шығыс пен Батыс өркениетін 
шығармашылығында тоғыстырған Абайдың, сол арқылы қазақ руханиятының өзіндік тұғырын 
айқындай түсуге мүмкіндік береді. Демек, «Біздің де өз Ренессансымыз бар. Ол да жалпы 
заңдылықтардан ада емес, әрі өзіміздің өзгешелігімізден де құралақан емес. Міне, осы екі үрдіс 
тұрғысынан қарағанда, қазақ қоғамының Ренессансы Абайдан басталатынына көз жеткіземіз» деп 
қарастырған С.Қасқабасов тұжырымы Абай тұлғасын танудағы ұлттық болмыстан туындайтын 
құбылысты зерделеудің негізгі өзегі болып қала бермек. Ендігі мәселе сол құбылысты терең 
екшеуде, оқушы танымына сіңіруде. Сол арқылы көркемдік ойлаудың тарихи арналарын қалпына 
келтіруде [2].  

Абайдың ағартушылық ойлары дәстүрлі ұлттық педагогикаға негізделумен қатар Шығыстық 
тамырынан да таза қол үзіп кеткені жоқ. Абай дүниетанымының қалыптасуындағы Шығыстық, 
соның ішінде түркі әлемінің рухани қазына көздерінің алар орынын зерттеуші М.Мырзахметұлы: 
«Абай дүниетанымының қалыптасу негізінің арналары  ақын мұрасының рухани нәр алған қазына 
көздерінде, онда да оның Шығыстық жағалауында жатыр. Әсіресе, Абайдың адамшылық идеалы 
болған «толық адам» туралы ілімінің дерек көздерін сопылық классикалық поэзия мен сопылық 
ғылыми  теориялық еңбектерден ғана таба алмақпыз. Абайдың дүниетанымындағы асу бермес 
биік белестей көсіліп жатқан адамшылық жолдағы асыл мұраттары  ислам әлеміндегі сопылық 
іліммен тікелей байланыста жатқан рухани құбылыс екенін мойындауға тура келеді» деп түйеді. 
Ғалым Абайдың адамшылық ілімін европалық қалыпқа салып шеше алмайтындығымызды 
отандық ғалымдар сезінуі қажет деген сындарлы ескерту айта отырып, кемел адам мәселесі 
мұсылмандық әлемнің сопылық ағымында ХІ  ХІІ ғасырларында  ақ қалыптасып, шырқау биігіне 
жеткенін, сол негізде 1069 жылы Жүсіп Қасхаджиптің «Құтадғу білік» деп аталатын 
педагогикалық дастанында толық баяндалып суреттелгенін тұжырымдайды. Мәселен, «Ал 
Европада жетілген адам проблемасы бұл кезде төбе көрсете алмаған еді. Бұл мәселеге 
европалықтар ХҮ ғасырлардан кейін ғана назар аударып, сөз ете бастады. Сопылық «хал ілімі» 
саласында негізі қаланып, даму жолына түскен сопылық адамшылық ілімді Абай заманы талабына 
орай дәстүрлік жалғастықпен дамытуы арқылы қазақ даласында  адамшылықтың толық адам ілімі 
деп аталатын жаңа түрі дүниеге келді. Абайдағы толық адам ілімінің түп төркіні, қайнар көздері 
ХІ ғасырдағы Жүсіп Қасхаджиптің «Құтадғу білік» кітабындағы жәуанмәртліктен арна 
тартатынын терістей алмасақ керек» (М.Мырзахметұлы). Сонымен қатар Абайдың адамшылық 
ілімі толық адам мен Шәкәрімдегі ар ғылымының рухани нәр тартар түп төркіні Жүсіп 
Қасхаджиптің «Құтадғу білік» дастанындағы сюжеттік желіге арқау етіп өрілген жәуанмәрттілік 
ілімі мен Иассауидің хал іліміндегі инсанияттың кәмалаттығы мен пенделіктің кәмалаттығы деп 
аталатын сындарлы танымдарымен тамырласып жатқан рухани құбылыс деген байлам Абай 
дүниетанымының адамшылық ілімінің негіздерін түркі әлеміндегі рухани құндылықтармен тығыз 
тарихи сабақтастықта қарастыру мәселесін көтерумен құнды. Демек, Абай дүниетанымының 
жалпы адамзаттық гуманизммен тоғысып жатқан асқақ биік мұраттарының түп негіздерін түркі 
ойшылдарының көзқарасындағы даму үрдісінің жаңа дәуірдегі соны сипаттағы көрінісі 
тұрғысынан кеңінен зерттеу мәселесі туындап отыр [3]. 

Бүгінгі таңдағы білім берудегі аса маңызды мәселелердің ең бір түйінді де көкейкестісі мектеп 
оқушысын тұлға ретінде қалыптастыру, оның білім алуын тек пәндік деңгеймен шектемей, 
адамгершілік ілкі қасиеттерді де сабақ барысында бойына сіңіру талабы жаңаша тұрпат алуда. 
Әсіресе, гуманитарлық пәндердің проблемалық сипатын арттыруда қоғамды ізгілендіру 
ұстанымынан өрістейтін түйіндерін шешуде әдебиет пәніне жүктелер міндеттер аз емес. Ол 
адамгершілік, отансүйгіштік қасиеттер десек, Абай діттеген «толық адам» мәселесі де өзінің 
маңызымен алдыңғы орынға шығуда. Бұл ретте ақынның рухани мұрасы ұлттық құндылықтардың 
асыл арнасы бола отырып, бүгінгі тәуелсіздікті нығайтудың қуатты күші ретінде қоғамдық 
дамудың темірқазығына айналуы қажет. Әсіресе, ұлттық идеологиямыздың болмыс  бітімін 
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айқындау арқылы рухани кемелденуде ұстанар бағыт  бағдарымызды мемлекеттік деңгейде 
жүзеге асыруда Абайдың руханият әлемінде алар орыны қашанда маңызды болып қала бермек [4]. 

Әлем елдерінің тарихына көз салсақ белгілі бір халықтың елдігі сыналар тұстарда ең бірінші 
кезекте сөз өнері ерлікке, бірлікке бастар адастырмас темірқазық болғанын байқаймыз. Мысалы, 
өзіміз бодан болып келген орыс елінің монғол  татарға тәуелді болған кезеңінде тек қана әдебиет, 
яғни руханият әлемі сол ұлттың мемлекет ретінде тарихта қалуына, жеңіске жетуінде шешуші 
роль атқарды. Бұған қатысты орыс ғалымы Д.С.Лихачев ежелгі орыс әдебиетінің қоғамдық және 
мемлекеттік өмірдегі маңызын айта келіп: «Она заменяла собой государство, когда государство 
распалось и остатки, «островки», были завоеваны Батыем. Она укрепляла у народа сознание 
своего единства, напоминала о славной истории, продалжала культурные и политические 
традиции. Это чудо какоето. И как же не приобщать молодежь к этому чуду, формирующему 
национальное самосознание и патриотизм?!» деп жазады. Мәселеге осы тұрғыдан келгенде қазақ 
халқының да ұлттық қасиетін сақтап қалудағы шешуші тарихи кезеңдерде мемлекеттік 
идеологиямызды құраған бірден бір қастерлі кие әдебиет болды [5]. Түптеп келгенде, қазақ елі 
Ресей империясы тарапынын отарланып, мемлекеттік басқару жүйесі күштеп жойылған қилы 
замандарда халықты біріктіретін, ертеңіне деген сенімін еселейтін, сол арқылы ұлттық 
құндылықтар мен мәңгілік мұраттардың қозғаушы күші ретіндегі өзіне жүктелген «Елдің ақыл 
ойын тәрбиелеу, білім үйретіп, басшылық ету, ой түсіріп, көзін ашу, көңілін ояту» (6,204) міндетін 
атқарып шықты. Мұндай ілкі қасиет қазақ халқының және оның төл әдебиетінің тарихына тән 
қайталанбас құбылыс деуге болады. Соның бір ғана мысалы Абай шығармашылығы десек, бүгінгі 
ұрпақты сол қайнар бұлақтан толыққанды нәр алуына ерекше мән беруіміз мейлінше қажет. 
Өйткені ақынның шығармашылық қызметінің басты мұраты  адам тәрбиесі, ұлттық мінезқұлық, 
әдеп, арұят, ұждан сияқты мәңгілік мәселелер болып табылады. Ал, оны ұрпақ тәлім  тәрбиесінің 
басты арқауы етіп алу  Абай жолын ұстанған ұлт мерейінің де асқақтығы деп білеміз. Әсіресе, 
қазіргі жаңа ұрпақтың әлемдік білім игерудегі игі талпыныстарын қолдай отырып, сол білімге 
ұмтылудың бастау көзі, қайнар бұлағы ұлттық руханият, ұлт әдебиеті болып табылатынын бойына 
сіңіру өзектілігі де басты орынға қойылуы шарт [6]. Әдебиет халықтың эстетикалық мұраты, 
этикалық қағидалары, философиялық толғанысы және де психологиялық ерекшелігінің басты 
сипаты ғана емес, ол адамзаттық рухани құндылықтардың да ажырағысыз бөлшегі. Тек сонда ғана 
ғаламдасудың тегеурініне төтеп бере алатын қазақ руханиятының жасампаздығы соны қырынан 
танылмақ. Осынау келелі іске кемел үлес қосудың негізгі өзегі білім беру жүйесін Абайдың 
адамшылық ілімімен ұштастыру талабын жаңа белеске шығару  басты мақсат пен мұрат болып 
табылады.  
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Малаев Д.Б., Ибраева А.  
Орталық Қазақстан академиясы, Қарағанды, Қазақстан 

 
Қазақ елінің тәуелсіздік алған кезеңінде Мұқағали Мақатаев мұрасына бұрынғыдан әлдеқайда 

басым жаңаша көзқарас қалыптасты, ақын мұраларын танудың жаңа бір кезеңі басталды. Ақын 
шығармаларына өзі дүниеден қайтқаннан кейін Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығы 
берілді. Мұқағали өлеңдері – ұлттық поэзияның жаңа бір белеске көтерілгендігін, жаппай 
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евроцентристік ағымға ойысқан заманда қазақтың қара өлеңінің шынайы қасиеттерінің қадірі 
артып, бұрынғыдан да толысып, кемелдене түскендігінің куәсі. Ол қазақ өлеңінің ұлттық бояуы 
мен рухын ұстанды, оны түрлендіре байытты, сөйтіп қалың қазақ оқырмандарының жүрегіне жол 
ашты. Сонымен қатар ақын қазақ лирикасын ХХ ғасыр әдебиетінің озық үлгілерімен 
құнарландырды. Білікті, парасатты ақын ретінде өз заманының ірі мәселелеріне қалам толғаса да, 
соның өзінде қазақ өлеңі мен ана тілінің ғасырлар қойнауынан нәр жинаған аталы дәстүрін бұзбай 
жарасымды табиғи дамытты. Ол бірде қоғамның керенаулығын бетіне басқан қатал сыншы, енді 
бірде бала мінезді кіршіксіз таза, аңқылдаған аңғал жан. Сөйтіп жыр әлемінде өз ойын, өз 
шындығын, жүйелі көркем тілде ақындық биік тұрғыдан тұтас шеберлікпен жырлай білген. 
Мұқағали сыршыл ыстық лирикасымен өз оқушыларының жүрегіне жол тапты, оларды жақсы 
жырдың ләззатына қандырып, өзінің менімен адамзатқа ортақ ақиқатты жырлап, қалың 
оқырманның жан жүрегін баурады [7, 2б]. 

Мұқағали поэзиясының ұлтымызды тану мен ұлттылығызды танытудағы орны ерекше. 
Ақынның «Жырлайды жүрек» (1994) «Өмір өзен» (1979) т.б жинақтарында ұлттық ерекшеліктер 
турасындағы жыр жолдары мол. Қаламгер өзінің күнделігінде былай дейді: (Егер бір кездері менің 
өмірім, шығармашылығым әлде кімнің көңілін аудара қалса, оларға былай дер едім): «Менің 
қымбатты достарым! Егер сендер шынымен менің шығармашылығымды зерттемек болсаңыздар, 
онда мен жазсам соның бәрін оқып шығуды ұмытпағайсыздар. Мені өз өлеңімнен бөліп 
қарамауларыңызды өтінемін. Бүкіл менің жазғаным – бар жоғы бір ғана бүтін поэма» [1, 394б]. 
Жазушы Б.Нұржекеев сөзімен айтқанда: «Мұқағали – бір ғана поэма жазған адам». Ақын 
М.Жұмабаев айтпақшы: «Ұлттың тілінде сол ұлттың жері, тарихы, мінезі айдан анық көрініп 
тұрады» [4, 26б]. Бұл пікірдің жалған еместігіне ақын өлеңдеріне тоқтала отырып көз жеткіземіз. 
Ұлт пен тілдің бірінсіз – бірінін өмір сүру мүмкін нәрсе емес. Ұлт өлсе тілде қоса жоғалады. 
«Тарих бетін парақтасақ XIX ғ. жартысында орыс қаумында француз тілін білмеген отбасы 
мәдениеттілер қатарына жатпаған екен. XX ғ.былай бұл жайт қазаққа да келеді. Бір ғана орыс тілі 
үлкен мәдениет көзі деп дәріптелді» [3, 66б]. (Бұл жердегі мақсат – басқа тілдің білмеу керек деу 
емес, өз тілінің құндылығын жоймау). Ақын «Үш бақытым» деген өлеңінде үш бақытының бірі 
«тілім» деуі тегін емес. 

Ал екінші бақытым – тілім менің, 
Тас жүректі тіліммен тілімдедім. 
Кей – кейде дүниеден түңілсемде, 

 Қасиетті тілімнен түңілмедім,  деп ана тілдің мәртебесін асқақтата жырлайды. Бұл фаниден 
бас тартса,ана тілінен түңілмейтінің сенімді түрде айтады.Атабабадан қалған осы игі дәстүрді 
жалғастыру келер ұрпақ қолында екенін ақын ескертеді. Ары қарай,  

Анасының бергенін саған бердім 
  Аруағынан айналдым текті ананың, деп жалғасқан жер. Бұл жүректен шыққан шынайы 

алғыс. Дәстүр жалғастығын қамтамасыз еткен анаға алғыс. Осы орайда жазушы  Б.Нұржекеевтің 
«әрбір халықтан,  әрбір  сөзден қимылдан елдің елдігін көру – Мұқағалидың азаматтық биігі» [5, 
215б] деген лебізі жүрекке жылы тиеді. Халқымыздың жомарт жайдарлылығы мен көңіл есігінің 
айқара ашылуының бір сәті – қонақ күту. Қазақ салты бойынша қонаққа әрдайым жол ашық, 
сыбағасы да сақтаулы. Мұқағали ақынның өлеңдері дәстүр сабақтастығынан бір үзік сыр. 
Сондықтан да ақын: 

Ат байлап жатса азамат үйден шыға сап, 
Кештетіп келіп кез келген үйде құласаң – дейді. Міне, ақынның бір ауыз сөзі жоғарыда 

айтқандардың бұлтартпас дәлелі.Кейде татулық, бірлік болған жерде күндестіктің салтанат 
құратыны бар.             

Өнерде жарыс болмайды! 
Өрісі жетпей, 

 Күндестік қылған оңбайды... – деген жлдарды ақынның тапқырлығы деп ұсынсақ қалай 
келіспеске? «Бұл мәселеге байланысты Л.Н.Толстой ден қойғызар пікір айтқан екен. Күндестік 
сезім,  деп жазды ол, адамгершілік сезімнің азғындаған түрі. Сол себепті ол, ұлттық парасаты 
жетілмеген, рухы төмен ұлттардың бойындағы аурудың нәтижесі» [6,165б]. Дін, имандылық 
жайында қалам тартқан ақынның бір – екі өлеңіне тоқтала кеткен жөн болар. Исламды біз дін ғана 
деп қарауымызға болмайды, бұл біздің тарихымыз, ұлттық дүниетанымымыз, халықтығымыз. 
Бұған байланысты елбасымыз Н. Назарбаев былай деген болатын: «Саясат күнде өзгереді, ал дін 
мәңгілік» 

Мұхаммедтің үмбеті – мұсылманмын. 
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  Пайғамбарым қолдайды қысылған күн [2,78б]  деп ислам дінін тану, оның тек қана 
шындыққа жетелейтін және ақын өзінің Алла жолын ақ ұстап жүрген мұсылман екенін айта 
отырып, әркімнің өз дініне берік болуын насихаттайды. Мұқағали сөз асылын ел ішінен, оның 
рухани  қазынасынан іздеді. Байырғы дәстүрлерімізді, ұлттық ерекшеліктерімізді өлеңмен өріп 
болашаққа тарту – ақын арманының «ұлттық нышандарымыз бен қазақи қағидаларымыз 
жоғалмаса екен» деген мақсатта болған деп білемін және осыған ғалым Қ.Алпысбаевтың мына 
сөзі дәлел болады: «Мұқағали поэзиясының күші мен өміршеңдігі мынада деп білемін: «Ол 
ұлттық мінезімен, салт – дәстүрімен, сұлу ақиқатымен өзіне баурайды, қазақ – қазақы мінезінің 
көркем суретін көреді. Сондықтанда ақынның болашаққа аманат еткен мұрасын «нәрлі» 
жақтармен насихаттау арқылы ұрпақ санасына ой салмақпын. Осыған байланысты жазушы З. 
Серікқаливтың: «Мұқағали мұрасы – сұлулық үлгісі, біздің бүгінгі игілігіміз ғана емес, 
ұрпақтардың да еншісі, қастерлеп, қадірлейтін қазынасы» [1,430б]. Қазақтың ұлылығын, тілінің, 
дінінің құдіреттілігін осылай құрметтеген ақын арманы,  «Ата – салтын сақтаған, 

Ұрпағыммен мақтанам. 
Ата – салтын таптаған, 

Ұрпақтарым жат маған»  деген идеяға саяды деп ойлаймын. 
Ақын мұрасының жалпақ жұрттың сүліктей сұлу, сүйікті жырына, құрметке бөленген 

парасаты пайымды ақынына айналуы  оның жырларының халықтық сипаттарға қанықтығы мен 
қарапайымдылығында, сап таза сары алтындай сапалығы мен салмақтылығында жатқандығымен 
тұжырымдалады.  

 
Библиографиялық сілтеме: 

 
1.М. Мақатаев. «Шығармалары» 1 – 3 том А., 2002 ж. 
2.М. Мақатаев. «Жылап қайттым өмірдің базарынан» А., 1994 ж. 
3.Қ. Алпысбаев. «Мұқағали поэзиясындағы ұлттық рух» Ақиқат,  
№2,2002 ж. 
4.Н. Бейсебаев. «М.Мақатаев поэзиясындағы ұлттық ерекшелік көріністері» қазақ тілі мен 

әдебиеті журналы. №2, 2002 ж. 
5.Б. Нұржекеев. «Ойұшқын» А,. 2002 ж. 
6.С. Әшімбаев. «Парасатқа құштарлық» А,. 1985 ж. 
7.http://kze.docdat.com/docs/506/index290923.html 
 

 
ӘОЖ 316.74 (574) 
 

ҚАЗІРГІ ТҮСІНІКТЕГІ ИСЛАМ ДІНІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҰЛТТЫҚ  
МЕНТАЛИТЕТКЕ ӘСЕРІ 

 
Малаев Д.Б., Шулекевич М. Орталық Қазақстан академиясы, Қарағанды, Қазақстан 

 
Қазақ даласына ислам діні VII ғасырдың басында арабтардың Орта Азияны бағындыруы 

нәтижесінде кіре бастады. Шындығын айтқанда, ислам діні Қазақстанға күштеп енгізілген жоқ. 
Қазақстанда сол дәуірде қалыптаса бастаған феодалдық қатынастарға ислам дінінің кері әсері 
болмай, қайта ол феодалдық қарымқатынастарды жандандыра түсетінін көре білген феодалдық 
үстем тап иелері ислам дінін қуана қарсы алды. Өйткені бұрыннан келе жатқан шаман діні 
феодалдардың талаптілегін, мақсатмүддесін қанағаттандыра алмады. Ал ислам діні болса 
халықты рухани жағынан болсын, саяси жағынан болсын мығым ұстай алатын мемлекеттік дін 
бола алды. Міне, осы кезеңнен бастап қазақ жері ислам өркениеті тараған аймаққа айналды. 
Сунниттік бағыттағы мұсылман діні қазақ халқы рухани байлығының ажырамас бір бөлігіне 
айналды [1, 317б]. 

Негізінде, қазақ халқы мәдениеті мен тарихындағы ислам дінінің рөлін екі аспектіде 
қарастыруға болады. Бір жағынан алғанда, құлдырап бара жатқан нанымдардың орнына келген 
ислам діні адамдардың адамгершілік тұрғыдан биіктеуіне, интеллектуалды және мәдени 
ілгерілеуіне ықпал етті. Әсіресе, бұл дін ұлттық сипаттағы ең үздік қасиеттердің қалыптасуына оң 
әсер етті. Келесі жағынан алғанда, исламнан нәр алған халық тарих белестерінде өзіндік орнын 
жоғалтпау үшін мәдени күреске ұмтылды. Өйткені, бұл кезеңде қазақ жұртына қиыр шығыстық 
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және христиандық дәстүрлер пәрменді ықпалын тигізіп, тұрақты қысымға алып отыратын. Ал 
ислам діні осыларға қарсы қойылған «сауыт» қызметін атқарды, ұлттық «мәнді» сақтап қалуға 
мүмкіндік берді. 

Қазақ мәдениетінің майталмандары атанған ақынжыраулар, күйшілер, билер қырдағы ислам 
өркениетінің көрнекті өкілдері атанды, олардың діни білімдері ерекше болды. Қожа Ахмет Яссауи 
мен Асан Қайғыдан бастап, Шәкәрім мен Міржақып Дулатовқа дейінгі қазақ мәдениетінің барлық 
өкілдері ислам руханиятының тасымалдаушыларына айналды. 

«Дін құлдырай бастаса, адамның бүкіл руханиаты ауруға ұшырайды, ал егер өркендей түсетін 
болса, онда мәдени өсуге жол ашылады». Дін дағдарысқа ұшыраған жағдайда, оған іргелес тұрған 
мәдениет те құлдырап, жойылуға айналады. Дін тарихимәдени таным ретінде өркениетке өмір 
сыйлайды. Олардың бірлескен өзара әрекетінен әлемдік тарихтың мазмұны құрылады. 
«Мәдениет» пен «өркениет» бастапқы жабайылықтан құтқарады, халықты адамиландырады, 
басқаша айтқанда, олар адамды түбегейлі өзгеріске ұшыратады. Араб халқының ұлы тарихшысы 
Ибн Халдун көшпенді халықтың ислам дінін қабылдауы туралы былай деп жазады: «Құдай 
түркілерді өз құдіреті арқылы мұсылман әлеміне топтап келіп енетіндей, бұрынғы әдеттерінен 
арылатындай етті» [1,282б]. Халифа Мамун заманында өмір сүрген атақты ғұлама ғалым Әл
Жахиз түркілер туралы былай деп жазады: «Түркі жауынгер ат үстінде ұшыртып ойдан қырға, 
қырдан ойға құйылып, оңдысолды жауларына оқ атады. Хауариж жауынгері бір оқ атқанша түркі 
он оқ шығарады. Түркі жауынгерінің маңдайында екі көзі, желкесінде екі көзі бар» [2,116б]. Ол 
кісі тағы да түркілер туралы былай деген: «Мұсылмандықты қабыл еткен түркілер бұрынғысынан 
да әруақтанып, айдынданып кетті, ал манихей дініне кірген түркілер жүнжіп жоқ болып кетті» 
[3,120б]. «Түркі дүниесі халықтар мен мәдениеттер арасындағы байланыстырушы буын болып 
келді. Уақыт өте келе қазіргі түркі дүниесі өзінің мәдени әлеуетін біріктіре әрі дамыта отырып, 
зерттеушілер тарапынан «түркіислам өркениеті» [4,128б] деп аталуы да ықтимал. 

Ислам діні – мемлекеттік бірлік пен билікті нығайтушы, адамдарды жақындастарушы, қоғам 
тамырындағы қан айналымын реттеуші, бауырмалшылық пен ұйымшылдықты уағыздаушы дін. 

Ислам діні адамдарды білімділікке, еңбек етуге, сабырлылыққа, қайраттылыққа үндейді. 
Исламның басты мақсатының бірі – адам баласының ақылын, санасын, ойлау қабілетін қорғау, 
ұрпақ жалғастыру, айнала қоршаған ортаны (табиғатты) аялау. 

Көшпенді қазақтарға ислам мәдениетінің ықпалы орасан зор болды. Атап айтсам: 
1. Өзінің түрлі саладағы ісәрекетімен адамзат санасына тың нәрселер ұсынды. Иманға 

негізделген биік өнегелілікке шақырды. Ақиқаттың, әділдіктің, теңдіктің, бостандықтың және 
бейбітшіліктің қағидаларын үндеді.  

2. Әлем кеңістігіндегі Алланың құдіретін танытатын дәлелдеріне назар салуға, Алламен 
байланыс құруға шақырды. Көшпенді мұсылман қазақ бұл байланысты құлшылық етумен, өз 
мойныңдағы жауапкершіліктерін адал атқару арқылы орындады. 

3. Бауырмалшылыққа, сүйіспеншілікке, өзара бірбіріне жәрдемдесуге, атаанаға деген ерекше 
құрметке баулыды. 

4. Білімді болуға шақырды. Ислам ілімін меңгерген ғұламалар халық арасында ерекше бедел 
мен ықыласқа ие болды. 

Ислам, жоғарыда атап өткеніміздей, білімді қуаттайды. Оны иманның серігі етіп, беделін 
көтереді. Сондайақ ғалымдарды ардақтауды бұйырады. 

Көшпенді түркі халықтары арасында исламның таралуына Қ.А.Йассауи өте зор ықпал жасады. 
Ол сауатты әрі талантты ақын еді. Ол хикметтерімен Алланы ұлықтады. Йассауидің хикметтері 
мұсылмандық дүниетанымды қалыптастыруға зор әсер етті. 

Бір сөзбен айтсақ, қазақ ұлтының мәдениеті мен қазақ менталитеті Ислам діні негізінде 
қалыптасқан. Ол ешбір даусыз дүние. Өйткені, Ислам діні біздің ұлттың қанымен біте қайнасып 
кеткен. Яғни, ұлт ретінде ұйысып алғаш қазақ хандығы құрылғанда (ХІҮ – ХҮ ғасырларда) басты 
тұғырнамасы Ислам шариғаты болатын. 

Қасиетті Құранға дұрыстап зер салайықшы: «Алланың көктер мен жерді жаратуы, 
адамдардың тілдері мен түстерінің алуан түрлігі оның тағылымының белгілері. Шәксіз бұны 
түсінгендерге ғаламат бар» [5,.95б]. Мұнда, қасиетті аяттағы «…адамдардың тілдері мен 
түстерінің»,деген сөздерге арнайы назар аударған жөн. Халық даналықтарында «екі жүз тіл білсе 
де, өз тілін білмеген адам – надан»,  деп айтылады, өте дұрыс айтылған. 

Қазақстанда қазақ тіліне көшіру процесі тоқтамауы керек және бұл шараны мемлекет қолға 
алуы шарт. Бұл ретте әліпбиді латын қарпіне көшіру туралы Елбасының бастамасы аса зор 
ілгерілеушілік әкеледі деп сенемін. «Қазақ тіліне көшу біреулерге ұнамайды ғой, біреулер әлі 
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қазақ тілін білмейді ғой» деп тоқтатуға болмайды. Егер ондай қисынға салсақ, Қазақстан деген 
мемлекеттің жер бетінде өмір сүруінің өзін басқа жұрттар ұнатпауы мүмкін ғой. Сонда қалай, 
біреуге ұнамайды деп мемлекетімізді жойып жібереміз бе? 

Қорыта айтқанда, қазіргі кезеңдегі қоғамдық діни санамыздың толысуы үш нәрсеге тәуелді. 
Олар, біріншіде халқымыздың білімділік деңгейі (интеллектуалдық әлеуеті), екіншіде діни 
сауаттылығы, үшіншіде дамыған ұлттық санасезімі. Оған қоса Тәуелсіз еліміздің әрбір 
азаматының өзінің тілін, ұлттық мәдениетін, отбасылық және діни құндылықтарын көздің 
қарашығындай сақтауға деген талпынысы қажет. Халық рухын сауықтыруға да, әртүрлі 
экстремизмнің алдын алуға да ең керегі осындай қасиеттер болмақ. P.S.Орыс тілін тамаша игеріп 
алған қазақтар біздер орыс менталитетін, ділін, жанын жақсы түсінеміз. Орыстардың өз ана тілін 
қалай сүйетініне мен қызғанышпен қараймын. Ендеше неге біз орыстардың қайқайдағысын 
түгелдей меңгерсек те ана тілін сүюді, ұлтын сыйлауды орыстан үйренбейміз?! Әлде, қазақтар 
біздер тек ғана әрқашан орыстың көңілін табуға дайын, жарамсақтанып, жағынып, 
жағымпазданып, орысты көрсек болды тұрарға жер таппай, тыпыршып, қобалжып, елегізіп, 
үрейленіп, дірілдеп, айтарға сөз таппай, сақауланып орысша сөйлей жөнелетін қалпымызда қала 
береміз бе… Қасиетті Құранда Алла Тағала: «Әй адам баласы! Шүбәсыз сендерді бір ер, бір 
әйелден (Адам, Хауадан) жараттық. Сондайақ бірбіріңді тануларың үшін сендерді ұлттар, рулар 
қылдық. Шынында Алланың қасында ең ардақтыларың тақуаларың. Шексіз Алла толық білуші, әр 
нәрседен хабар алушы» деген еді. 
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ДЖАФАРИТСКИЙ МАЗХАБ 
 

Мустафин С.Ш., ст. преп, Алдабергенов С. гр.  Ю14с КЭУК, Караганда, Казахстан 
 
Джафаритский мазхаб   школа исламского права (фикха), которой следуют шииты

двунадесятники. Основатель джафаритского толка   имам Джафар ибн Мухаммад асСадик, 
почитаемый шиитамидвунадесятниками как шестой непорочный имам из числа двенадцати 
безгрешных носителей вилаята (руководства, обусловленного приближенностью к Богу). 

В связи с тем, что с точки зрения шиизма основатель джафаритской школы обладает статусом 
непорочности, богословы и правоведы данного толка сомневаются, насколько правомерно 
называть его мазхабом. Ведь с терминологической точки зрения мазхаб   школа, выработавшая 
определенную методологию извлечения предписаний исламского права из его первичных 
источников (Корана и Сунны), которая может быть верной или ошибочной. 

Однако, согласно общему мнению шиитских теологов и законоведов, все двенадцать Имамов 
безгрешны и не привносили никаких субъективных оценок в Сунну пророка Мухаммада, а 
сохранили её в аутентичном виде. С другой стороны, в рамках двух основных направлений в 
джафаритском фикхе усулитского и ахбаритского  были выработаны слишком разные 
методологические подходы к выведению норм права из Корана и Сунны. 

Приверженцы усулитского направления признают четыре источника права  Коран, Сунна, 
иджма (согласованное мнение джафаритских правоведов) и акл (разум). Что касается ахбаритов, 
то они отвергают возможность использования рациональных методик для формулирования 
правовых норм, признавая их источником лишь Коран и Сунну. Сторонники ахбаритского 
движения  набравшему силу в XVIIXVIII веках, однако исторически проигравшего усулитам  
считают достоверными все хадисы, содержащиеся в четырёх шиитских сборниках преданий, и не 
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считают необходимой их выбраковку в связи с сомнительной достоверностью или проверку на 
аутентичность. 

В своей книге «Краткая история илм альусуль» усулитский ученый XX века Мухаммад Бакир 
асСадр пишет, что предвзятое отношение основателя ахбаризма Мухаммада Амина Истирабади и 
его последователей к рациональным методикам, используемым усулитами, связано с 
недопониманием усулитской методологии и концепции так называемых общих элементов, то есть 
основополагающих принципов, на которые опираются усулитские правоведы при выводе законов 
Шариата из их источников (подробнее см. в разделе «акл»). 

Мухаммад Бакир асСадр в упомянутом труде поясняет, что учёные джафаритской школы 
прибегали к рациональным (акли) методам в течение многих веков задолго до возникновения 
ахбаритского направления. Как отмечает Садр, использование этих методов было связано с 
утратой части хадисного материала и возникновением в связи с этим смысловых брешей в 
толковании остальных преданий, а также с изменением значения многих употреблённых в 
источниках арабских слов с течением времени. 

Вопреки заблуждению, согласно которому джафариты считают существующий текст Корана 
неполным или искажённым, шиитыдвунадесятники признают тот же самый Коран, который 
имеется у суннитов. Разногласия между ними заключаются лишь в том, каким образом толковать 
определенные аяты  однако подобные разночтения характерны и для различных течений и 
мазхабов внутри самого суннизма. 

Так, авторитетный шиитский богослов современности Макарем Ширази перечисляет имена 
знаменитых джафаритских учёных древности, утверждавших о неискажённости Корана: 

 Абсолютное большинство шиитских учёных, включая историков, хадисоведов, факихов, 
толкователей Корана и философов везде и во все времена утверждали, что Коран не искажён и 
никогда не подвергался изменениям.  

Шейх Садук, величайший учёный 4го века хиджры, в своем труде «Итикадат» писал:  «Наши 
убеждения состоят в том, что Коран, ниспосланный Пророку Ислама (да благословит Аллах его и 
его род), является тем самым Кораном, который сегодня находится в наших руках и состоит из 
114ти сур, без сокращений и искажений». 

Шейх Муфид, шиитский учёный 5го столетия, писал: «Коран защищён от любых видов 
искажения». 

Алламе Хилли, живший в 8м веке хиджры, написал в письме одному из мусульман: «Истина 
состоит в том, что Коран никогда не подвергался искажениям, и ничего не было прибавлено к 
нему или убавлено. Прибегаю к Аллаху от зла того человека, кто убеждён в обратном». 

Абу Джафар Мухаммад ибн Хасан Туси пишет: «Речи об искажении Корана не имеют ничего 
общего с этой Книгой. Все мусульмане убеждены в том, что Коран защищён от искажений и 
изменений. Что же касается мнения относительно убавления некоторых его аятов, то это также 
противоречит нашим убеждениям». 

Мухаммад ибн Хусейн, более известный как Бахауддин Амули, говорил: «Истина состоит в 
том, что Священный Коран защищён от любого вида искажений. И утверждения людей, которые 
говорят, что якобы имя Али (да будет мир с ним) присутствовало в Коране, но затем было изъято 
из него, для шиитских учёныхфакихов является неприемлемым. Каждый приводящий хадисы 
прекрасно знает, что Коран не может быть изменён. Доказательством тому служат слова большого 
количества сподвижников Пророка (да благословит Аллах его и его род), свидетельствовавших о 
неискажённости этой Книги» 

Джафариты ни в коей мере не отвергают такой общепризнанный источник исламского права, 
как Сунна. Они трактуют данное понятие расширительно, включая в него предания не только от 
пророка Мухаммада, но и от членов его семейства  Фатимы Захры и двенадцати Имамов. Этот 
нюанс связан с учением об Имамате и с убеждением, что члены семейства Мухаммада были 
очищены от грехов и потому сохранили Сунну в аутентичном в виде. 

 Джафаритские учёные не признают хадисов, восходящих к противникам имама Али ибн Аби 
Талиба из числа сподвижников, если их при этом не передавали и праведные сахабы Мухаммада. 
Для того, чтобы хадис считался в джафаритском мазхабе достоверным, в цепочке его 
передатчиков также не должно быть людей, которые сотрудничали с омейядскими и 
аббасидскими халифами, которые творили притеснения в отношении двенадцати имамов.  

Для установления степени праведности, правдивости и политической ориентации того или 
иного передатчика в джафаритской школе была создана особая шариатская дисциплина  илм ар
риджал (наука о передатчиках, дословно  «наука о мужчинах»). Для доказательства 
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достоверности хадиса используется не только генетическое доказательство (иснад), но и 
доказательство по существу (предание по своему смыслу не должно противоречить Корану). Это 
основывается на повелении пророка Мухаммада проверять его хадисы Кораном. 

Стоит отметить, что в шиитской литературе, помимо привычного исследователю термина 
«хадис» (букв. «рассказ»), используется также слово «хабар» («известие», «новость»). 
Джафаритские ученые разошлись во мнениях относительно терминологической разницы между 
данными понятиями: одни используют их как взаимозаменяемые синонимы, другие считают, что 
хадис должен непременно содержать в себе прямую речь пророка Мухаммада, Фатимы Захры или 
двенадцати имамов, в то время как хабар — любое сообщение об их действиях, решениях, 
согласии или несогласии с чемлибо и т.д. 

В идеале в основе всеобщего консенсуса (иджма) шиитских богословов лежит ссылка на тот 
или иной достоверный хадис либо коранический аят. Однако поскольку иногда шиитские учёные 
расходятся во мнение относительно степени аутентичности хадиса или возможности его подлога, 
а также поразному интерпретируют аяты и хадисы и делают из них не одинаковые выводы, фетвы 
богословов по некоторым вопросам все же отличаются. 

К рациональным методикам относятся принципы (по Мухаммаду Бакиру асСадру  т. н. 
«общие элементы») работы с первоисточниками, почерпнутые из Корана и Сунны. К этим общим 
элементам относятся, к примеру, такие принципы, как принятие хадисов от заслуживающих 
доверия передатчиков, невзирая на возможные непреднамеренные погрешности в их пересказе; 
понимание использованных в источников арабских фразеологических оборотов в том значении, 
какое использовалось во времена пророка Мухаммада и двенадцати имамов; возможность опоры 
на общественное мнение в толковании ряда вопросов (к примеру, современные усулитские 
правоведы разрешают апеллировать к общественному мнению для различения развлекательной и 
серьёзной музыки) и т.д. 

В труде «Краткая история илм альусул» Мухаммад Бакир асСадр также указывает на 
использование правоведами данных калама, философии, на анализ субъективного контекста 
жизни исследователя, изменение в лексических значениях слов и т. д. Кроме того, по мнению 
учёного, существует и фактор собственной оригинальности богослова, способного предложить 
новые методы извлечения исламских законов из их первичных источников. 

В исламоведческой и религиоведческой литературе стало устоявшимся мнение, что двери 
иджтихада в суннизме были закрыты в X веке н. э., в то время как в шиизме двунадесятников они 
всегда оставались открытыми. Это не совсем точное утверждение, ибо усулиты и ахбариты 
придерживаются диаметрально противоположных мнений относительно иджтихада и его 
правомерности. Так, ахбариты отказывают иджтихаду в праве считаться легитимным методом 
работы с первоисточниками, ссылаясь на ряд хадисов от двенадцати имамов. Они считают, что 
практика иджтихада заимствована у суннитов и с точки зрения джафаритского мазхаба 
предосудительна. Усулиты оспаривают эту точку зрения, указывая на то, что иджтихад трактуется 
шиитскими учёными иначе, нежели суннитскими, и что двенадцать имамов отвергали иджтихад в 
суннитском, но не в шиитском понимании этого слова.  

В главных школах суннитского фикха  в первую очередь, в мазхабе Абу Ханифы  иджтихад 
понимается таким образом. В то же время подобная интерпретация иджтихада встретила жёсткое 
неприятие со стороны Имамов Ахл альБейт (мир им) и законоведов, придерживавшихся их 
интеллектуального направления... 

Анализ истории понятия «иджтихад» показывает, что оно использовалось в упомянутом 
значении со времен Имамов (мир им) и вплоть до VII века хиджры. Поэтому в преданиях от 
Имамов Ахл альБейт (мир им) осуждается иджтихад, понимаемый как возведённое в ранг довода 
частное мнение законоведа. 

Поэтому данное слово приобрело негативный оттенок и использовалось в имамитской 
правовой литературе с оттенком неприязни и отвращения, обусловленного неприятием этого 
принципа, который расценивался шиитами как не имеющий законной силы. 

Тем не менее, нашими законоведами термин иджтихад используется в другом значении. Так, 
ранее понятие «иджтихад» использовалось для обозначения источника исламского права, и 
приводились доказательства в пользу того, что это служит таким же источником, как аяты Корана 
и хадисы. Потом оно приобрело новый смысл и стало обозначать усилие законоведа по 
выведению законов Шариата из источников, имеющими статус доводов...он [иджтихад] обозначал 
сам процесс дедуктивного вывода закона факихом из достоверных источников. 
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Усулиты понимают иджтихад в более позднем значении этого понятия, а потому считают его 
легитимным. В силу этого, в отличие от ахбаритов, у усулитов существует институт муджтахидов 
  религиозных учёныхправоведов, обладающих достаточной компетенцией для вывода законов 
Шариата из Корана и Сунны с помощью рациональных методов. Для обретения статуса 
муджтахида богослов должен в течение многих десятилетий изучать экзегетику Корана (тафсир), 
историю ислама, хадисоведение, фикх и многие другие исламские науки. Наиболее компетентные 
шиитские муджтахиды обладают статусом марджи аттаклид (образец для подражания) и 
уполномочены выносить фетвы.  

У джафаритовусулитов сложилась система таклида (следования), когда мукаллафы (люди, не 
компетентные в области исламских богословских наук) выбирают одного из живых марджи ат
таклид и следуют изданным им фетвам, наиболее важные из которых входят в «Таудых аль
масаил»  «Толкование положений» (обычно такой труд включает в себя нормы, касающиеся 
ритуального омовения, намаза, поста, хаджа, выплаты религиозных налогов, бракоразводного 
процесса, наследования, финансовых операций, пищевых запретов). Одни муджтахиды разрешают 
следовать в разных вопросам разным законоведам, однако некоторые другие не дозволяют этого. 
Самыми авторитетными из ныне живущих муджтахидов являются Али Хаменеи, Макарем 
Ширази, Али Систани и ряд других марджи аттаклид. 
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ДІННІҢ ТӘРБИЕ МЕН ҚОҒАМДАҒЫ АЛАР ОРНЫ 
 

Төлеуова М.О., Кенжебай Р.Б., Бектөре С.С. ҚарМТУ, Қарағанды, Қазақстан 
 
Дін – ерте замандардан беріақ адамзат баласымен бірге жасасып келеді. Түрлі ерекшеліктерге 

байланысты адамдар арасында түрлі нанымсенім формаларының туындауы және олардың  әр 
жерде әртүрлі деңгейде пісіпжетіле отырып, дін ретінде қалыптасуы да өмір заңдылығы немесе 
рухани қажеттілігі еді. Адамзат тарихында бастан кешкен түрлі формациялар мен кезеңдерде 
діннің де формалары өзгеріп, халыққа қызмет етудегі рөлін жоғалтпай сақтап отырды. Адамзат 
баласы – ақылпарасаттың, ғұлама ойдың және өзге де игіліктердің иесі. Ал, осы игіліктерге ие 
етіп тұрған – Жаратушы күштің барын адам ешқашан есінен шығарған емес. Осылайша, діннің 
қоғам өмірімен байланыстылығы өзгермей тұрмайтын құбылыс болғанымен, адам санасына әсер 
ететін, нанымсенім қалыптастыратын ерекше күш екендігі мойындалды.  

Діни функциялардың қоғаммен, оның ішінде әлеуметпен арадағы қарымқатынастарын тарихи 
үдеріссіз, әлеуметтікқоғамдық өзгерістерсіз бөлектеп қарауға болмайды. Өйткені, дін кезкелген 
мемлекеттің пайда болу кезеңінен бастап, қалыптасу кезеңдерінде, даму үдерістерінде, сол 
мемлекетте өмір сүріп жатқан ұлттардың ұйысуына оң ықпал етумен қатар, діндер арасында 
немесе қандай да бір діни ағымдар әсерімен тыныштық пен бейбітшілікті бұзып, тұрақтылықтан 
ауытқытып жіберу мүмкіншілігі де жоқ емес. Негізінен, әлемдегі адамзат мойындаған дәстүрлі 
діндер мен конфессиялар адамгершілік пен руханият құндылықтарына жетелейді. Адамдардың 
бойына, жүрегіне жылылық пен сүйіспеншілік ұялатады. Бұл ретте, дін кез келген ұлттың салт
дәстүрлерін де жоққа шығармайды. Қайта олармен үндесіп, тонның ішкі бауындай жарасымды 
түрде қоғам дамуына жетелейді. Сондықтан, дін – қазіргі кезеңде қоғамның әлеуметтік және 
рухани дамуының маңызды құралы болып табылады. Дін арқылы адамдар өздерінің дәстүрлі 
құндылықтарын қайта жалғастырып, жаңғыртуда. Бұл орайда, қоғамдағы түрлі саясиәлеуметтік 
құбылыстармен қатар, мәденирухани даму үшін де діннің атқарар қызметі зор екенін айта кеткен 
жөн. Мәдениет саласында да оның ішіндегі діни нанымсенімдерге қатысты мәселелерді көңілден 
тыс, көзден таса қалдыруға болмайды. Мысалы, Қазақстан қаншама экономикалық және саяси 
жағынан дамыған мемлекетке айналып жатса да, мәдениетін өркендетуді доғарса, ол ешқашан 
өркениетті елдер қатарына қосыла алмас еді. Өйткені, қоғамда мәдениет пен адамгершіліктің 
ауылы алыстап, рухани жағынан кедей, жауапкершіліксіз, сүйіспеншілік сезімдерден ада адамдар 
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қалыптасады да, даму үрдісі артқа кетер еді. Сондықтан да, дін мен салтсананың бірлігі, тіпті, 
саясаттың да бірлігі кезкелген мемлекет үшін, қоғам дамуы үшін  таптырмас қажеттілік болып 
саналады. Яғни, дін – әлеуметтікмәдени байланыстардың ажырамас бір буыны іспетті. Бүгінде 
адамға ең қажетті нәрсе – тәрбие. Әсіресе, бұл қазіргі жастарға өмірдегі шынайы құндылықтарды 
ұғынуы үшін өмірде өз орнын табуы мен жалпы тіршілік жөніндегі дүниетанымын кеңейту үшін 
қажет. Тәрбиеге жеткілікті көңіл бөлмеушілік қоғам тарапынан жастар тәрбиесіне салғырт және 
немкетті қарау, кейбір шектен шыққан әдепсіздік пен арсыздықтың көрініс беруіне алып келіп 
отырғаны шынайылық. Жастардың ұлттық тәрбиеге қырын қарауы, бұл батыстық тұтыну 
мәдениетіне еліктеушіліктен туындап отыр. Сондықтан, жастарға имандылықты, ұлттық 
дәстүрлерді насихаттап, сөзден іске көшу керек. Салтсанамыздағы тәрбиелік мәні бар 
құндылықтарды жастар арасында насихаттау үшін сөз бен ісәрекеттеріміздің арасындағы 
сәйкестілік болу керек. Ұлттық рухтың уызын ұлттық құндылықтар құрайды. Ұлтына деген 
сүйіспеншілік тарихыңды, тіліңді, әдетғұрпыңды, дініңді білуден басталады. Қазақстан – 2050 
Стратегиясында «Біз мұсылманбыз, оның ішінде Әбу Ханифа мазһабын ұстанатын сүнниттерміз. 
Бабаларымыз ұстанған бұл жол ұлттық салтдәстүрді, атаананы сыйлауға негізделген. Ендеше, 
бүгінгі ұрпақ та әлемдегі ең ізгі дінислам дінін қадірлей отырып, ата дәстүрін ардақтағаны абзал» 
– көрсетілген. Әрине, ұлттық дәстүрден және атабаба дінінен хабары бар жас өзінің ұлттық 
болмысы мен рухани дүниесінен, ата дәстүрімен, ана сүтімен сіңген тәлімтәрбиені өмір бойы 
ұстанады. Атабаба өсиеттері, адамды тәрбиелілікке шақырып, оны игі істерге жетелейтіні белгілі. 
Ұлттық тәрбиенің бір негізі діни мәдениетімізде және өнегелі тәлімтәрбиемізде жатыр. Адамзат 
пайғамбары: «Мен жақсы істерді жалғастыру үшін келдім», – деген. Вебер, Дюркгейм және қазіргі 
заманғы көптеген әлеуметтанушылардың пікірінше, діннің негізгі қызметіне – «мағыналық 
пайымдау» қызметі жатады. Яғни, адам өз өмірінің мағынасын толық дәрежеде түсініп және 
түйсініп өмір сүруі шарт. Дін қоғамның нормалары мен құндылықтарын насихаттай отырып, 
тұрақтылыққа негіз жасайды, яғни, әлеуметтік құрылымға пайдалы нормаларды орнықтырумен 
қатар, тұрақтандырушы функцияны да атқарады. Және адамның моральдық міндеттерді 
орындаудағы алғышарттарын қалыптастырады. Діннің міндеті – қандай да бір нормалы 
заңдастыру емес, нормативтік тәртіптің өзін қабылдау. Сондайақ, бүгінде діннің кері 
интеграциялануы деген мәселені көтерушілер бар. Мысалы, экономика саласында, еңбекті 
ұйымдастырудың қазіргі заманғы әдістерін енгізуде кедергі келтіруі мүмкін. Яғни, діннің қандай 
түрі болса да атқаратын қызметтері қоғам үшін жағымды да, жағымсыз да сипатта мәнге ие болуы 
мүмкін. Дін интеграция мен тұрақтылық әкелуші ғана емес, кейтұстардағы кертартпа, дін бұзушы 
ағымдар арқылы қиратушы, жанжал әкелуші фактор ретінде де қарастырылады. Осыған байланыс
ты дін әлеуметтануы харизмалық жетекшілердің рөлі жайлы мәселеге ерекше назар аударады. 
Вебер харизмадан әлеуметтік тұрақтылықтың іргелі қарсы әсерін және өзгерістердің маңызды 
бастамасын көрді [1].  

Шын мәнінде, рухани тазалықтың, арұят пен адалдықтың мызғымас тірегі дін. Сондықтан да 
имандылық пен адамгершілікті бір ұғым деп білген жөн. Ол екеуін ажыратып, адамгершілікті 
жеке дара ілім етіп, оны дінге бәсекелес етіп, сол арқылы дінді өмір сахнасынан аластау әрекеті не 
надандық, не болмаса адамзатқа жасалып жатқан зор қастандық болып табылады.  

Дәстүрлі дініміз Исламда жас ұрпақтың санасына ізгіліктің дәнін сеуіп, жеткіншектерді 
атаның баласы емес, адамның баласы болуға баулу айрықша маңызға ие. «Еліміздің және 
жастардың ең басты байлығы – сапалы білім», – деп Елбасы атап көрсеткендей, заман талабын 
ескере отырып жастардың білімін көтеру мәселесі еріксіз назар аудартады. Білімді жастар ғана ел 
дамуына жол ашады. Орта ғасырларда Ислам әлемге математика, химия, астрономия, медицина, 
сәулеткерлік, философия мен поэзия салаларында ұлы жаңалықтар мен жетістіктерді сыйлады. 
Бұл қуатты интеллектуалдық өркениетті құруға негіз қалады. Бүгін де осындай қуатты тарихи 
іргетасқа сүйене отырып, Ислам өркениетінің интеллектуалдық рөлін қайта жаңғырту күн 
тәртібінде. Демек, ендігі кезекте жастар білім тұрғысынан өзге жұртпен терезесі тең деңгейден 
табылуы тиіс. Өйткені, пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.) үмбетін тал бесіктен – жер бесікке дейін 
ілім алуға, ілімге сай амал етуге үндеген. Хадисшәріпте: «Ілім – Исламның өмірі, иманның тірегі. 
Ешкім сауатсыздығымен құрметті, ал ілімімен масқара болмайды. Бос уақытын ілімге жұмсаған 
адам құтылады. Салих ғалымдардан болыңдар, егер салих ғалымдардан болмасаңдар, сондай 
ғалымдардың сұхбатына қатысыңдар, сендерді хидаятқа (тура жолға) қауыштыратын, 
адасушылықтан алыстататын ілімді тыңдаңдар. Қай жерде ілім бар болса, сол жерде 
мұсылмандық бар», – делінген. Иә, пайғамбарымыз (с.ғ.с.) айтқандай, білім алмаудың кесірінен 
кейбір жастарымыз өзге ағымның арбауында кетіп жатыр. 
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Тарихи жадыға тиеселі адамзат тарихының өн бойына көз жүгіртер болсақ, онда 
діндарлықтың адамзат тарихын басынан аяғына дейін толық қамтып жатқандығын көреміз. 
Қаншама рет діннің ақыры келді деген сөз айтылса да ол қазірдің өзінде әлемдік өмірдің негізгі 
қалыптастырушы факторларының бірі болып табылады. Діннің халықтар өміріндегі алатын 
орнының зорлыгы соншалықты діндердің негізін түсінбей жатып сол діндерді ұстанатын 
халықтардың мәдениеті туралы толық көзқарас қалыптастыру мүмкін емес. Дінді сипаттау оңай 
жұмыс емес. Біздің ойымызша, діннің анықтауыш қызметі оның әлеуметтілікті 
қалыптастыруында, яғни адамдар қарымқатынасын реттеуде болса керек. Өйткені тіпті 
«религия», сөзінің этимологиялық бастапқы мәнінің өзі де «біріктіру», «байланыстыру», 
«қатынасты қалыптастыру» дегенді білдіреді. Дін адамдардың бірлестігін және ұйымдастығын 
қалыптастырушы идеологиялық механизм. Діннің мазмұны әлеуметтік мәні бар негізгі 
құндылықтарды қасиетті деп танудан тұрады.  

Мәдениеттегі діннің рөлін әрбір мәдениеттің жүйе құрастырушы факторы деп анықтауға 
болады. 

Дін — қоғамдық құбылыстардың ішіндегі ең күрделісі. Діннің мәнмағынасын қаншама 
ғұламалар ашып көрсетуге талпынған болатын. Дін жөнінде жазылған мақалалар, ғылыми 
еңбектер саны некенсаяқ. Дегенмен «діннің бастауы мен тұңғиық терең мәні ел көзінен тасада 
қалып қойды». Қорқынышүрей де, сүйіспеншілік те, атабабаларды қастерлеу де және т.е.с. да 
діни сенімнің өз алдына жеке тұрған бастауы бола алмасы анық.    

Адамдар бүкіл адамзат тарихы барысында өмірден тұрақтылық, өзгерместік, мәңгілік пен 
қасиетті іздеп келеді. Әртүрлі діндер осы ізденістердің жауабы деп түсінсек те болғандай. Дін 
адам Жанынан туындайтын дүние, ол өзінің мазмұнын көп түрлі нәрседен жинақтайтын 
болғандықтан өз ретінде адам өмірінің көптеген салаларын тәртіптеуші нормативті құрылым 
болып табылады [2]. 

Дін адам жандүниесінің талапталпыныстары мен арманмақсаттарының тоғысу нүктесі 
бейнесінде адам өмірінің толыққандылығын танытатын категория ретінде де қарастырылады. 

Дін деп адамдардың қасиетті байланысты іздеу және табу барысыңда қол жеткізетін 
бірлестігінің тұрақтылығын қамтамасыз ететін методологиялық механизмді атайды. Діннің 
негізінде рәсім тұр. Рәсім деп жеке тұлғаның әлеуметтік ісәрекетін қатал қадағалаушы ережелер 
жиынтығын айтады. Өкімет пен азаматтық қоғам институттары пайда болмай тұрыпақ рәсім 
адамдар арасындағы қарымқатынастарды реттеп, қоғамдық тәртіпті сақтауға болысқан. 

Дамыған діндердің ортақ мүддесі — қақтығыссыз, кикілжіңсіз өмір сүру. Бір құдайға 
табынушы діндердің алғашқысы — иудаизмнің өзінде қауымдастар арасындағы жанжалды бүкіл 
көпшілік алдында ортақтаса шешу принципі қабыл алынған болатын. Діни бірлестік бұл жерде 
қауым арасында үйлесімді тіршілік етуді көздейтін және бейбіттыныш өмір сүрудің кепілдііі бола 
алатын дәрежеде көрсетілген. «Дін — бейбіт өмірдің субстанциясы. Дін арқылы көпшілік 
арасында кең танымал бейбітсүйгіштік идеясы тарайды» . 

Жалпы қандай да болмасын қауымның тұрақты әрі үзіліссіз, ұдайы дамуының және қызмет 
етуінің түпкі себебі сол қауым мүшелерінің әлеуметке лайық, мақсатмүделлі ісәрекетіне көп 
байланысты екендігі кімге де болса түсінікті нәрсе. Адамның жалған өмірінің шеңберінен тысқары 
орналасқан қандай да бір түпнегіздер табу — діннің болмыс етуінің алғы шарты. Қоғамдағы 
адамның алдында көптеген өмірлік маңызы бар сұрақтар туары рас, ал енді оның шешімін құдайға 
деген сенімсіз, дінсіз табу қиынға соғады, әлде тіпті де мүмкін емес деуге болады. Ол мәселелер 
мәңгілік мәселелер және де ол адам болмысбітімінің айрықша ерекшелігін құрастырады да. 
Сондықтан да діннің қай кезеңінде болмасын, қандай қоғам типінде болмасын алар рөлі ерекше. 

Дін туралы, оның ішінде ислам дін туралы түсінігіміз жеткілікті деп айта аламыз ба? Өкінішке 
орай, қоғамдағы кейінгі кезеңде көрініс тапқан келеңсіз оқиғалар керісінше жауап беруге 
мәжбүрлейді. Кейбір зерттеушілердің пікірінше қазақтардың діншілдігі «үстірт», «таяз», әсіресе 
жастар ислам дінінің негізгі қағидаларын білмейді. Шындығында, мешітке барып намазға 
жығылып немесе үйінде бес уақыт намаз оқып, ораза ұстайтындардың көпшілігі өзінің ислам 
дінімен байланысын ұлттық дәстүрдің құбылысы ретінде қарайтындығы шындық. Қазіргі кезеңнің 
ерекшелігі – дінге сенем деушілердің көпшілігінің діни білімнің негізгі ұстанымдары, 
қағидаларын, тарихын жете білмейтіндігінде. 

Адам баласы дін арқылы өзінің тірліктен қажитын жанына тыным іздеп, баянсыз дүниеден 
берік тірек, мәңгілік тиянақ табуға тырысады. Бірақ, өкінішке орай қазіргі кезеңде бір дінбасыға 
бой ұсынып, бір діннің аясында алаңсыз құлшылық ететін заман келмеске кетіп барады. Өйткені, 
жаппай сауаттылық, «жаппай ақылдылыққа» жол ашып, соның нәтижесінде, кім көрінген дін 
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мәселелері жөнінде білгіштік танытып, «басбасына би болған өңкей қиқым, бұзбады ма мінеки 
«діннің» сиқын» дейтін жағдайға туындады. Соның салдарынан да дін өзінің мейрімділік, 
сабырлылық, бірігу, өркендеу, кемелдік тәрізді сипаттарынан айрылып, өшпенділік, төзімсіздік, 
ыдырау, тоқырау, пендешілік сипаттарымен көбірек көрініс бере бастады [3]. 

Мемлекеттің діни саясатының басты мақсаты – елімізде діни өмірдің жайлы дамуы мен 
қоғамдағы тұрақтылықты бекіту болып табылады. Соңғы кезде ғаламтор беттерінде діни 
сауаттылық жайлы көптеген тақырыптар қозғалуда. Өйткені мемлекетте сауатсыздықтың 
салдарынан діни ахуал күрделеніп, әлі күнге дейін нақты шешімін табалмай келеді. Бұл көрініс 
елдің елеулі азаматтарын алаңдатып, кейбір қалаларда діни сауаттылықты арттыру мақсатында іс
шаралар ұйымдастырылуда. Әйтседе, жастардың біршамасы мұндай ізгі амалдарға немқұрайлы 
қарап, өз беттерінше ғаламтор беттеріндегі белгісіз мәліметтердің аққарасын ажыратпай, бойына 
сіңіріп, оны өз ортасына жая бастайды. Қазіргі теріс ағымдар үшін де өз мақсаттарын ұтымды 
пайдалануда ғаламтор өте тиімді болып отыр.  

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өзінің «Қазақстан2050» стратегиясы. Қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «...дін мәселелерінде ойластырылған 
қадам және өте мұқияттылық қажет. Біз ұят, толеранттылық және төзімділік еркіндігі 
принциптерін қастер тұтуымыз керек»,  деп атап көрсетті. 

Дін қоғам тұрақтылығының факторы ғана емес, кейтұстардағы кертартпа, дін бұзушы ағымдар 
арқылы, сонымен қатар, әлеуметтік өзгерістердің қайнар көзі ретінде де қызмет етеді. Мысалы, 
Вебер протестанттық реформацияның шешуші рөлін «капитализм рухын» жасауда кальвинизмнің 
ерекшеліктеріне негіздеді. Нәтижесінде, Еуропа тарихында жаңа дәуір мен индустриалдық 
өркениеттің дамуына қарай тарихи алға басушылық байқалады. Сонымен қатар, қазіргі таңда дін 
батыс қоғамында өзінің позициясын жоғалту үстінде: адамдар шіркеуге жиі бармай, діни рәсімдер 
де жиі сақталмай жатыр. Көбісі өздерін агностиктер немесе атеисттер қатарына жатқызады. Тіпті, 
дінге сенетін адамдардың өздері де дінді басты орынға қоймайды.  Мемлекеттің экономикалық 
даму қарқыны жоғары болған сайын, елде діни адамдардың саны аз болатындығы байқалады [4]. 
Осыдан келе, дін және қоғам өзара тығыз байланысты болғанымен, бұз өзгермелі үдеріс екенін 
байқаймыз.  

Қорыта келе, қазіргі таңда елімізде халықтың әсіресе, жастардың руханитанымдық тәрбиесін, 
діни сауаттылығын арттыру маңыздылығы көпшіліктің аузында жүр. Қоғамның діни өмірінің 
тенденцияларын, діни ахуалды ескере отырып, оны жастарға жеткізіп отыру қажет. Кезкелген 
мемлекеттің жарқын болашағы мен кемелденуі осы жастардың болмысы мен санасына, мәдени 
дамуына, білім мен тәжірибе деңгейіне байланысты болады. Сондықтан жастардың заманға сай 
діни білім деңгейлерін арттырып, дәстүрлі құндылықтарды сақтау бүгінгі күннің басты мәселесі. 
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Толеуова М.О., ҚарМТУ, Қарағанды, Қазақстан 

 
Араб халифатының жаулап алуынан бұрынғы қазақ халқының халжағдайын ислам және қазақ 

тарихының зерттеушісі Нұртазина: "До ислама народы незнали какихлибо ограничений 
гуманистических принципов при ведении войны. Вооруженные конфликты носили варварский 
характер. Были членовредительство, разрушение культурных ценностей (вандализм) никакая 
защита не распространялась на женщин, детей, стариков и больных. Домусульманский Казахстан 
не имел военную докторину, не знали этики воины,  дейді. 
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Ал нанымсенімдері атабаба әруағына, көк пен жерге, аспан әлеміндегі жарық денелерге  
күнге, айға және жұлдыздарға табынды. Тарихи даму барысында олардың діни нанымдары да 
алмакезек ауысып отырды, шаматум, одан кейін будда дініне сенді. Одан Христиан дінінің бір 
мазрабы болған несториан дініне сенді, ең соңында ислам дінін қабылдады. Алғашқы ислам дінін 
қабылдаушылардың басым көпшілігі жоғары тап адамдары еді, ал бұқара арасында шамандық 
наным күшті болды.  

Арабтар Орта Азияның экономикалық өміріне үлкен өзгерістер әкелді және тек Орта Азияға 
ғана емес және сол Қазақстан елінің өркендеуіне және сауатын ашуға және т.б. да көп әсерін 
тигізді. Сол елдердің территорияларында қала мәдениеті өркендеді, халықаралық саудасаттық 
жедел дамыды. Ұлы Жібек жолындағы қарымқатынас жанданды. VІІІІХ ғасырдан бастап, Орта 
Азия мен Қазақстанның оңтүстігінде мұсылмандардың қамалбекіністері рибаттар (рабаттар) 
салынды. Бұл қамалдардың бір бөлігі кейін ірі қалаларға айналды. Қала тұрғындары арасында 
ислам дінін қабылдағандардың санының көбеюіне байланысты Аллаға құлшылық ететін арнайы 
орындар яғни мешіттер мен ханакалар салына бастады. Мешіттер жанынан сауат ашатын 
медреселер ашылды. Бүтіндеп көне сөздері кеңінен ене бастады. Тұрмысқа жаңа діни мейрамдар 
қосылды. Қайтыс болған адамдарды мұсылманша жерлеу дәстүрі орныға бастады. 

Қазақ сахарасында Шығыстанушылардың "Мың бір түн" сынды классикалық туындылары 
және исламды дәріптейтін діни аңыздар пайда бола бастады. Тағы басқа да дастандары кеңінен 
тарай бастады. Қазақ даласында исламмен ілесіп дүниені жаңаша тану келді. Арабтар Қазақстанға 
озық мәдениеті мен өнерін әкелді. Әбу Насыр әлФараби сынды әлемдік өркениетке үлес қосқан 
ғұламалар өсіп шықты. 

Ислам Қазақстанда басты дінге айналды және оның қағидаларын орындаушылардың қатары 
көбейеді. Бірақ Ислам дінінің қағидаларына қарамастан халық атабабаға, яғни олардың 
әруақтарына сыйынады. Себебі, олар бұны атабабамыздан қалған жол деп ойлайды. Және де 
әруақтарға арнап құрбан шалып, сол әруақтарға қолда деп тілек тілейді. 

Құранда жазылғандай өлі мен тірі бір емес дегендей мысалы: жасыл шөп пен қурап қалған 
шөп бірдей емес. Былай айтқанда өлінің де, тірінің де Раббысы, яғни Жаратушысы Аллаһ Тағала. 

Демек, олар аталарынан қалған жолдың хаққа сәйкестігін, туралығын тексеруді еш 
ойламаушы еді, атадан қалған жол болса болғаны, қалғаны керек емес дегені ме? Құранда оларға: 
"Аллаһ тарапынан жіберілгенге ұйыңдар" делінгенде олар: "Жоқ!" Біз атабабаларымыздың 
жолына ғана мойынсұнамыз!  дейді. 

Ал, атабабалары еш нәрсені түсінбеген, туралықты таба алмаған болса ше? 
Ертеден қалыптасқан дағдыға, тіпті әдетке айналған сенімнанымдарды тастау кімге болса да 

оңай тимесі анық, дегенмен сол атабаба жолын ешқандай ғылыми негізге, ақылой таразысына 
салмай, Аллаһ Тағаланың қошеметіне сәйкестігін анықтамай ұстау, бұл тек Аллаһ Тағалаға серік 
қосу. Өйткені адамдар жаратушысының бұйрығын емес, адамның бұйрығын жоғары көретін 
болғаны, яғни атабабамыздың жолын ұстаудың екінші бір мағынасы: аталарымыз қай жағынан 
болса да бізден артық, біліміғылымы жағынан жоғары, көргені мол, олар бізден үстем" дегенге 
саяды. Ал бұлар көп жағдайларда шындықпен жанаспайды, өйткені заман өткен сайын ғылым
білім деңгейі және технология т.б. ғылым салалары дамып келеді. 

Қазіргі кезде қарапайым халық көп нәрсені түсіне білмейді, ал шынымен ойланып көрсек, сол 
ғылымбілімдер дамыған сайын негізінде қарапайым халықтардын гөрі ғалымдар ислам дінін 
қабылдап, Алланың бір екендігін, ҚұранКәрімнің хақ, шындық екендігін мойындап жатыр. Тек 
ғалымдар емес ақын жазушылар мысалы: Абай сияқты ақындар құтты ислам дінін насихаттайды. 

Ендігі біздің ұрпақтарымыз XXI ғасыр ұрпақтары, ғылымбілім дәуірінің азаматтары қандай 
адам болмақ? 

Қазіргі жастар ең озық ғылыми жетістіктерді пайдалануда, Интернет жүйесі арқылы бүкіл 
әлемді аралауда, шет елдерге барып олардың жетістіктерін көруде және оқуда. Сол жастар 
арасынан сондай басқа ел жетістіктерін көріп өзінің туған халқынан, жерінен түңіліп жеріп 
кететіндері де бар, бірақ айып сол жастарда емес. Егер оларға біз мұсылмандықты басына ораған 
сәлдесі бар молда деп, қазақшылықты құмалақ қарау деп оларға танытсақ, олар кінәлі ме? 

Елімізде соңғы жылдары үгіткерлік, секталарға шақыру жүйелі түрде өршіп келеді: 
шетелдерде қазақ тілінде хабар тарататын миссионер радиолары, арнайы стипендия беру арқылы 
студенттер оқытып жатқан ұйымдар, біздің елімізге келіп еріктілер деген бүркеме атпен т.б. 
әрекеттерін іске асырып жатқан қалың қоғамдар, ұйымдар т.б. бар. Осындай ісәрекет үрдістің 
елдің берекесін, бірлігін жалпы Қазақстан жерінің тұтастығын қауіпке салуы әбден ықтимал. 
Елшіл, отаншыл ғалым Р. Бердібай бұл туралы ашына толғайды. "Қазақ халқының келешегіне 
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қауіп төндіретін жат әрекеттердің етек алып бара жатқанына немқұрайды қарауға болмайды. Ол 
қауіп  Қазақстанның экспанция мемлекетіне айнала бастауы. Діндер тасқынынан ең сенімді жолы 
Орта Азия мен Қазақстан халықтарының дәстүрлі діні  Исламды қайта жандандыру болмақ. 
Осындай аласапыран кезде қазақ халқының басын құрайтын, күшін біріктіретін, ынтымағын 
арттыратын бәрінен бүрын қауымның имандылық тәрбиесіне қуатты негіз болатын Ислам дініне 
табан тіреу бірлігіміздің үшінші шарты дегіміз келеді." 

Бірақ қазір Қазақстанда Ислам дінінің де неше түрлісі шығып жатыр, соның ішіндегі ең дұрыс 
жол ҚұранКәрим аяттары мен Пайғамбарымыз (с.ғ.с)ң хадистері, сүннеттерімен жүру. Ислам 73 
тармаққа бөлінеді, оның ішінде 4 мазһаб (жол) бар дұрыс деген, сол төртеуінің біріншісі, жалпы 
осы Қазақстан халқының да ұстайтын жолы ол Әбу Ханшада мазһабы. 

Қазіргі халық дінді жетік түсінбейді де сонау атам замандағы исламға дейінгі атабаба 
аруағына сеніп, сыйынады. "Тәңірім Өзің жарылқа, аруағым қолда"  дейді. Тақырыбымыздың 
басында Аллаһ туралы айтқан едік. Тәңіріміз  Аллаһ (Т) құдіреті шексіз болса, біз бұны біле тұра 
неге өлген адамдарды қабаттастырамыз? Өзі дұғаға мұқтаж болған өлген кісі, яғни біздер тірілер 
сол аруақтар үшін Алладан оларды кешіруін сұрау керекпіз. Сонда өзі мұқтаж болған өлген кісі 
кімге жәрдем береді, әсіресе өліп дүниеден өткен адам тірі қай адамға жәрдем береді? Бізге ме? 
Аллаға ма? 

Немесе кейбіреулер айтады. "Намаз оқымасам мені аруақтар қысады"  дейді. Түп негізін 
қарасақ, намаз аруақтан емес, Аллаһ (Т) бұйрығы. Демек намаз оқымағанымыз үшін жауап алатын 
Аллаһтың (Т) өзі. 

Ендігі толғайтын мәселе, қалай жастарымызды ішімдік, есірткі т.б. зияндардан құтқару және 
Еуропа т.б. шет елдеріне еліктеуден аман алып қалу. Мен былай ойлаймын Ислам дінін көлемді 
түрде теледидардан немесе мектептен бастап рухани жақтан тәрбиелейтін сабақтар қосылса екен 
деймін. Болашағымыздың бұлыңғыр күйін көргенде ішім ашиды. Ең бір керекті зат ол Ислам дінін 
қабылдау. Ислам тек адалдыққа, әділеттілікке, мейірімділікке, сыпайы болуға, арұятқа, 
қарапайымдылыққа, кішіпейілділікке насихаттап тәрбиелейді. 

Түркілерге ислам дінінің таратылуы  арабтардың  жаугершілік  жорықтарымен  бірге VIII 
ғасырдың  басында басталды.  Араб  әскерлерінің  басшыларын тұңғыш  ислам  дінін  уағыздаушы  
деуге  болады.  V  VIII  ғасырларда  Қазақстан  жері  Орта  Азиядан  Қытайға  баратын  «Жібек  
жолы»  деп   аталған  сауда  жолымен  байланысқан  еді. Сол  жол  керуендері батыстан  шығып  
Самарқан қаласының  үстінен өтіп  Қазақ  жеріндегі  Отырар Тараз  секілді  қалалар  арқылы  Шу 
өңіріне жетіп, одан әрі  Қырғыз  Алатауының  асуын асып  Қытайға қарай кететін.  Ол заманда  
қытай жібегі қымбат бағаланатын   және де осы сауда жолымен  тасылды. Сондықтан да бұл сауда 
жолы «Жібек жолы» деп аталды .  Тағы басқа бағалы заттар да саудада болды. Оған Ислам  дінін  
уағыдаушы мұсылман  саудагерлері  мен  қолөнершілері  өз  айналымдарында  көптеген  түркі  
елдерінде  осы діннің  таралуына  саудагерлер  мен  араб әскерлерінің  көп  пайдасы  тиеді.  

Араб  халифаты  VIII ғасырларда ислам дінін таратудағы мақсатымен  Орта Азия мен 
Қазақстан  жеріне жасаған әскери қимылдары 663 жылдан басталып бір ғасырдан астам үздіксіксіз 
жүргізүмен, оңтүстігінде Солтүстік Африкаға ие болды, батысында Францияның Бурбонне  
аймағына деиін, шығысында Синд (Үнді) өзеніне деиінгі жерлерді бағындырып алып империяға 
айналды. Сонымен қатар солтүстікке де ұмтылып Палестина, Сирия, Иран, Ирак және 
Ауғанстанды жаулап алды.   

VIIIғасырдың ортасына деиін Орта Азияның көп жерін жаулап алған араб әскерлері түркеш 
қағандығының территориясына төніп келе жатты.  

705 ж. Мауреннахр жеріне басып кірді.Атақты араб қолбасшысы Құтайба ибн Муслим 710
712 жылдары Бұхара мен Самарқанды, 714 ж. Шаш пен Фарабты жаулап алды. 751 ж. Талас 
аңғарында Таразға жақын Атлах қаласының түбінде Таң әскерлеріне килікті. Осы жерде арабтар 
мен түркештер арасында зор шайқас болды. Арабтар қарлұқтармен одақтасып түркеш әскерлерін 
талқандайды,бірақ араб әскерлерінің мақсаты Батыс түрік соңынан Түркеш қағанатының ыдырап 
кетуіндегі фактор болды. 770 ж. Қарлұқ қағандығы арабтардан жеңіліс табады [1]. 

Араб билеушілері дін таратуға өте қатал келді жергілікті халықтың көне мәдениеті мен 
өнерінен жұрнақ қалдырмауға тырысады. Хорезімдік ғалым Әбу Райхан әлБируни (9731048) X
ғасырлардың басында жазған «Өткен ұрпақтардың ескерткіштер» атты кітабында былай дейді, 
«Кутайба бин Муслим әлБелики әртүрлі тәсілмен бұрынғының бәрін таратты жойды, 
Хорезмдіктердің жазусызуларын, кітаптарын, бумаларын өртеп, бұрынғы дін қызметкерлерін, 
аңызәңгімелер білетін адамдарды, ғылым байлықтарын түгел құртты, Хорезмдіктердің исламға 
деиінге тарихы түгел көрге көмілді, оны қазір ешкім білмейді»,  дейді [2].  



185 

 

Түркі халқы тұстұстан төнген қауіпқатер астында арпалысып өмір өткізді. Оның сыртқы 
саяси жағдайы ауыр болды. Осы кезде Орта Азия халқына, сондайақ түркеш халқына төнген 
басты қауіп батыстан қаптаған араб шапқыншылары болды. Түркі халқы Орта Азия елдерімен 
бірлесе отырып, Араб әскерлеріне бірнеше рет тойтарыс беріп, өз елінің, жерінің бейбітшілігін, 
тыныштылығын қорғау жоында елеулі үлес қосты. 737ж түріктер соғдылармен бірлесе отырып, 
Амудария жағасында арабтармен соғысты. Бірақ бұл шайқаста араб әскерлері жеңіп шықты. Араб 
шабуылынан қашқан соғдының шаруалары, қолөнершілері және саудагерлері ағылып түрік 
территориясына келіп жатты. Арабтардың Орта Азияға басып кіруі үлкен аласапырандықты 
туғызды. Отырықшы, егінші аймақтар мен мал шаруашылығының күйзелуіне әкеліп соқты. 
Мұның бәрі бүкіл Орта Азия халқының, сондайақ түріктердің саяси, шаруашылық жағдайын 
ауырлата түсті. 

Қазақстан жеріндегі халықтар мұсылман дінін қабылдау үрдісі өте көп уақытқа дейін 
созылады. Ақыры Оңтүстік Қазақстан мен Жетісудың жекелеген аймақтарында айқын қарқынмен 
жүрді. 

Xғасырдағы араб жиhанкезі ӘбулҚасым ибн Хаухал; Тараздан әрі қарай бірдебір 
мұслманды көрмедім»,  деп жазған. 

940 ж. Сырдарияның шығыс жағында оғыздар мен Талас өзенінің ар жағында қарлұқ 
мемлекеті Ислам мәдениетінен керемет бір әсер алған. Негізінен бұл әсерге себеп Шығыс 
Түркістаннан Қашқарға араб тарабынан төнген жаугершілік еді. Сонымен қоса сауда жағдайы 
жақсарады. Тараз қаласын сауда орталығы, ал Исфиджаб қаласын бүкіл дүние жүзі саудагерлері 
үшін кең бұлағы деп мадақтайды. 

Тарихта тұңғыш Самани патшасы Исмайл Ахметұлының немере ағасы Нук Әсетұлы 
Исфиджабты 838ж жаулап алған соң қала тұрғындарына Исламды қабылдатқызады. 

Қазақстанның әуелгі ортағасырлардағы (VIIX) көшпелі халқының сондайақ қалалары мен 
қоныс тұрғындарының нанымсенімдері мен діні әрқилы болды. Ежелгі түріктер діндерінің негізі 
Көкке (Тәңірге) және Жерге табынған. Орта Азиядағы, Қазақстандағы түркі тілдес халықтар 
арасында өз нанымсенімдерімен бірге басқа өркениеттер тудырғанбуддизм, манихейлік, 
христиандық дін жүйелері де болды. Осы кездерде Ислам діні Қазақстанға  таратыла бастаған еді 
бұл сол кездегі Қарақан және Селжұқ мемлекеттерінің пайда болуымен байланысты оқиға. Барлық 
діндердің ішінде буддизм алғашқы түрік қағанатындағы ақ сүйектер ортасында неғұрлым  ертерек 
тарағалған. 

VIIX ғасырларда «Ұлы жібек» жолы бойындағы қалаларда мәнихейлік және 
христиандықтардың қауымдары болған. Таразда, Меркеде шіркеулер жұмыс істеп, Сырдарияның 
төменгі ағысы бойында христиандарда тұрған. 

Ал қазақтардың нанымсенімдері атабаба аруағына, көк пен жерге аспан әлеміндегі жарық 
денелерге  күнге, айға және жұлдыздарға табынды. Тарихи даму барысында олардың діни 
нанымдары да кейіннен христиан дінінің бір мазhабы болған несториан дініне сенді, ең соңында 
араб жаушыларының себебімен Илам діні тарады. Алғашқы Ислам дінін қабылдаушылардың 
басым көпшілігі жоғарғы жік адамдары еді, ал бұқара  арасында шамандық қалдықтар қалып 
қойды [3].     

XXIII ғасырлар арасында Қазақстан аса дамыған ортағасырлық Ислам өркениетінің 
ажырамас бөлігіне, айналды. Қоғамдық өмірдегі аса маңызды өзгерістердің бірі мемелекеттік 
діннің  Исламның араб тілі мен жазуының таралуы болды. Ежелгі түркі жазуы ығыстырылды, ал 
түрік лексикасына араб сөздері енді. Мұнымен қатар тарихта мәдениет қатынастарының дамып, 
өзара бірігуі Исламнан кейін ғана мүмкін болды.  

Сонымен мұсылманшылық Оңтүстік Қазақстанда біртебірте жайылған сайын жергілікті 
халықтардың мәдениеттері көтеріліп, алғашқы мұсылман мемлекеттерінде IXX ғасырлардан 
бастап, Қазақстан жерінде он мыңдаған мешіттер, рабаттар, медреселер, кітапханалар, 
шифаханалар және т. б. мәдени орталықтардың салынғаны жайлы айтатын болсақ сол кездері 
мұслмандылықтың мәденирухани жағынан өмірге қосқан қомақты үлесі жетік болған [4].   

XVXVII ғасырларда қазақтүрік тайпалары ішінен ауызша ақындық дәстүр–фольклор орын 
алған, оларда еңбек адамдарының еркіндікті аңсаған асқақ армандары, жауға деген өшпенділігі 
жырланған. 

Әуелгі ортағасырлар заманы ойшылдары  философ әрі энциклопедияшы ғалым, мұсылман 
Шығысында «Екінші ұстаз» ретінде белгілі болған ӘлФараби мұсылман дінін ақсүйектер 
ортасына терең тамыр жаюы нәтижесі зор болды, қосымша трактаттарымен баға жетпес мол еңбек 
сіңірді. Тек ӘлФараби емес Жүсіп Баласұғани және Махмұд Қашғари сияқты авторлар есімдеріне 
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байланысты түрік тіліндегі «Құтадғу білік», «Диуан лұғат аттүрікте» атты әдебиеттері тез 
дамыды. Сонымен қатар қала орталықтардың салынғаны жайлы айтатын болсақ сол кездері 
мұслмандылықтың мәденирухани жағынан өмірге қосқан қомақты үлесі жетік болған [5].   

XVXVII ғасырларда қазақтүрік тайпалары ішінен ауызша ақындық дәстүр–фольклор орын 
алған, оларда еңбек адамдарының еркіндікті аңсаған асқақ армандары, жауға деген өшпенділігі 
жырланған. 

Әуелгі ортағасырлар заманы ойшылдары  философ әрі энциклопедияшы ғалым, мұсылман 
Шығысында «Екінші ұстаз» ретінде белгілі болған ӘлФараби мұсылман дінін ақсүйектер 
ортасына терең тамыр жаюы нәтижесі зор болды, қосымша трактаттарымен баға жетпес мол еңбек 
сіңірді. Тек ӘлФараби емес Жүсіп Баласұғани және Махмұд Қашғари сияқты авторлар есімдеріне 
байланысты түрік тіліндегі «Құтадғу білік», «Диуан лұғат аттүрікте» атты әдебиеттері тез 
дамыды. Сонымен қатар қала халқының мәдени өмірінен Исламды уағыздаушы сопы 
ақындарының, оның ішінде Ахмет Яссауи шығармалары елеулі орын алады, яғни «Диуани 
Хикмет» сияқты шығармалары. 

Материалдық мәдениеттің дамуы ең алдымен еңбек құралдарының жетілдіруінен айқын 
көрініс табады. XI ғасырда дәннен ұн жасау үшін қол диірмені қолданып қана қоймай, судың 
қатты ағысымен айналатын одан гөрі көлемді диірмендер де кәдеге жаратылды.  

Кетпен, қайла, күрек, айыр сияқты еңбек құралдарының жаңа түрлерін жасау, егіншілік пен 
құрылыстағы серпінділікке жеткізді. Қылыш, қанжар, сүңгі, күрделі жебелердің жаңа түрлері 
темірден жасалынатын болды.  
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«Қазақстандықтар елдің өркендеуі әр азаматтың еңбегіне, оның біліміне, жауапкершілігіне 

байланысты болып табылатын біртұтас және бөлінбейтін отбасы». 
Н.Ә.Назарбаев 

 
Діни сенім бостандығы  бұл демократияшыл қоғамның ісәрекет етуінің қажетті өмірлік 

шарты, адамның құқықтары мен бостандықтары жүйесінің негізгі элементтерінің бірі болып 
табылады. Діни сенім бостандығы мәселесі көпконфессиялық мемлекет саналатын Қазақстан үшін 
әрдайым маңызды болып қала бермек. 

Міне, соңғы 20 жылдың ішінде Қазақстан дін саласында демократиялық негіздерді бекіту 
жолындағы өзінің жеткен жетістіктерімен мақтанады. Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 22бабында «Әркiмнiң арождан бостандығына құқығы бар» деп анық 
көрсетілген. Арождан бостандығы – бұл жеке адамның ажырамас абсолюттік құқығы болып 
табылады және ешбір жағдайларда шектеулерге жатпайды. 

Діни сенім бостандығы феноменінің маңыздылығы халықаралық тәжірибеде де танылған. 
1948 жылы БҰҰ қабылдаған Жалпыға бірдей адам құқығы жөніндегі декларацияның 18бабында 
«Әркімнің ойлау, арождан және дін бостандығына құқығы бар» деп көрсетілген. 

Жалпыға бірдей адам құқығы жөніндегі декларацияның 29бабында заңда тек қана 
басқалардың құқықтары мен бостандықтарын тиісінше тануды және құрметтеуді қамтамасыз ету 
және демократияшыл қоғамдағы адамгершілік, қоғамдық тәртіп пен жалпы әлауқат талаптарын 
қанағаттандыру мақсатында белгіленген адам құқықтары мен бостандықтарын шектеулерге ғана 
жол беріледі.[1] 
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Қазіргі кезде Қазақстанда дін саласындағы сараланған мемлекеттік саясат және діни 
конфессиялардың бірбірімен және мемлекеттік органдармен өзара ісқимылы жүргізілуде. 
Қазақстан Республикасы – зайырлы, демократиялық мемлекет және мұнда әрбір адамға арождан 
бостандығына кепілдік беріледі, сондайақ барлық конфессиялардың ұстанушылары заң алдында 
тең. 

Жас Қазақстан мемлекетінің алғашқы заңнамалық актілерінің бірі – Қазақстан 
Республикасының 1991 жылғы «Діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы» Заңы 
болып табылады. Бұл заңда тәуелсіз Қазақстанның конфессиялық саясатының жоғарыда 
көрсетілген басты қағидаттары белгіленген еді. Конфессияаралық тұрғыдағы келіспеушіліктердің 
мүлде болмауы  өткен 20 жыл ішіндегі басты жетістігіміз десек артық болмас. Ал бұл көрсеткіш 
полиэтникалық, поликонфессиялық мемлекет үшін өте маңызды. Одан басқа, Қазақстан өзін 
халықаралық майданда ғаламдық біріктіруші, өңірлік, континентті және әлемдік деңгейдегі сұхбат 
алаңдарының бастамашысы ретінде таныта білді. Қалай болғанда да Астанада өтетін Әлемдік 
және дәстүрлі діндер лидерлерінің съездерін өткізу дәстүрі Қазақстанның жаһандық брендіне 
айналды. 

Алайда, уақыт көрсеткендей, аса демократиялық діни заңнамада іске асырылған діни сенім 
бостандығы қағидатын дәріптеу – белгілі бір деңгейде еліміздің Қазақстанға дін атын жамылған 
экстремизм мен терроризмнің еніп кетуі, халықтың дәстүрлі құндылықтарының бұзылуы сияқты 
бірқатар сынақтар мен жаңа қауіпқатерлер алдында әлсіз болуының себебіне айналды. 

Мұндай жағдай 2011 жылдың қазан айында «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» 
жаңа Заңын қабылдауға себепші болды. Заңда мемлекеттің діни алаңда болып жатқан үдерістерге 
белсенді қатысуына қоғам тарапынан қойылатын талаптар қамтылған. Ең алдымен, кейбір тарихи
мәдени нақты болмыстарды ұғынудың және көпшіліктің мойындауының қажеттілігі белгілі 
болды. Міне, сондықтан да заңның преамбуласында Қазақстан тарихында ханафи бағытындағы 
исламның және православтық христиандықтың тарихи рөлі айрықша көрсетілген. Бұл зайырлы 
мемлекет бола тұрса да, стратегиялық маңызды бұл саланың өзекті проблемаларын шешуден 
бойын аулақ ұстай алмайтын елдің діни саясатында белгілі бір басымдықтарды белгілеу 
мақсатында жасалып отыр. Жетекші дінтанушылардың пікірінше, дәстүрлі болып саналатын 
ислам мен православ діндерін догматизмдегі барлық айырмашылықтарға қарамастан, әлеуметтік
саяси аспектіде, олардың мемлекет институтына деген қарымқатынаста ұқсастығы 
байланыстыратынын айта кеткен жөн. 

Біздің ойымызша, мемлекеттің дінге қатысты саясаты арождан бостандығы конституциялық 
қағидаттарын және заң алдындағы барлық діни сенімдердің теңдігін іске асыруды қоғамдық 
қауіпсіздік мүдделерін қамтамасыз етумен, Қазақстан халқының тарихимәдени мұрасын, оның 
дәстүрлі рухани құндылықтарын сақтау мен дамытуға баса назар аударумен тығыз байланыстыру 
қажет.[2] 

Мемлекет өз алдына бостандықты теріс пайдалануға жол бермеуге және жеке тұлғаға, қоғам 
мен мемлекетке төнетін қауіпқатерлердің алдын алуға жағдай туғызатын тиімді құқықтық 
тетіктерді құру мақсатын қойды. Бұл жерде әңгіме кейбір радикалдық, экстремистік сипаттағы 
ұйымдардың құқыққа қайшы қызметі жайында, өшпенділік пен алауыздықты өршітуге, дінге 
көзқарасына байланысты немесе қандайда бір әлеуметтік топта болғаны үшін адамның не оның 
топтарының арнамысын қорлауға бағытталған қызмет жөнінде болып отыр. 

Одан басқа, Қазақстан заңнамасында ел аумағында отбасын бұзушылықпен, денсаулық пен 
имандылыққа нұқсан келтірумен ұштасатын діни бірлестіктер қызметіне жол берілмейтіні туралы 
ережелер бар. 

Бұл қағидаттар 2011 жылы қабылданған «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» 
Заңының тұжырымдамалық негіздері болды. 

Заң қабылданған уақыттан бері елімізде діни қатынастарды реттейтін жаңа құқықтық база 
қалыптасты. 2012 жылы діни қызметтің және діни бірлестіктердің жұмыс істеуінің құқықтық 
аспектілерін реттейтін заңға қосымша нормативтік құқықтық актілер қабылданды. Атап айтар 
болсақ, Үкімет тарапынан мынадай қаулылар қабылданды: 

 миссионерлік қызметті жүзеге асыру; 
 дінтану сараптамасын жүргізу; 
 ғибадат үйлерін салуды және ғибадат үйлерін, ғимараттарын діни бірлестіктерге беруді 

келісу; 
 республика аумағындағы шетелдік діни бірлестіктердің қызметін, шетелдік діни 

орталықтардың  
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Қазақстан Республикасындағы діни бірлестіктер басшыларын тағайындауын келісу. 
Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Заңында діни 

бірлестіктерді құрудың, мемлекеттік тіркеудің, қайта ұйымдастыру мен таратудың тәртібі бір 
жүйеге келтірілген. 

Аталмыш Заңға сәйкес Қазақстан аумағында әрекет еткен барлық діни ұйымдар 2012 жылдың 
25 қазанына дейін міндетті тіркеу немесе қайта тіркеу үдерісінен өтуге тиіс еді және де бәрі 
ойдағыдай өтті. 

Діни бірлестіктерді тіркеу мемлекет үшін де, қоғам үшін де діни бірлестіктер қызметінің 
айқындылығын, ашықтығын қамтамасыз ету үшін қажет болды. Жаңа заң қабылданғанға дейін бұл 
шарт толық орындалмаған және осының салдарынан бірқатар күрделі проблемалар туындаған 
болатын. 

Діни ұйым тіркеуден өткен соң және заңды тұлға мәртебесін иемденгеннен кейін құқықтық 
негізде қызмет етіп, мемлекет пен қоғам алдында өзіндік құқықтар мен міндеттерге ие болады. 

Көпшілікке мәлім, «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» жаңа заңға сәйкес әрбір діни 
ұйым өз ұстанушыларының саны жеткілікті екенін, яғни құрамына кем дегенде 50 адам жинай 
алатын мүмкіндігін дәлелдеуі тиіс. Мәселен, Чехияда жаңа шіркеуді тіркеу үшін кемінде 10 мың 
адамды жинай отырып, кворум құру талап етіледі, ал Австрияда – кемінде 16 мың адам, 
Румынияда – кемінде 20 мың адам болу шарт.[3] 

Діни бірлестіктерді қайта тіркеу туралы әңгімемді қорытындылай келе айтарым, бұл ісшара 
«Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Заңының ережелерін іске асыру жолындағы 
маңызды қадам болды және де Қазақстанның конфессиялық кеңістігін құрылымдап, бір жүйеге 
келтірді.[5] 

Діни бірлестіктердің саны мен ұстанатын діні туралы жаңа деректер алынды. 2011 жылғы 1 
қаңтардағы жағдай бойынша елімізде тіркеуде 4551 діни бірлестік болғаны белгілі. 2012 жылдың 
25 қазанында аяқталған қайта тіркеуден кейін олардың саны 3088ге дейін қысқарды. Ресми 
тіркеуден өтпеген бірлестіктердің көпшілігі мүшелері тым аз болғандықтан немесе басқа да 
себептермен іс жүзінде жұмыс жасамаған. Осылайша, тіркеу тек ахуалдың заңды жағын 
объективтік шындыққа сәйкес келтірді. Одан басқа, кейбір діни бірлестіктердің құрамы үлкейді, 
соның арқасында олардың мемлекеттік органдармен өзара ісқимылы жеңілдетіліп, ретке 
келтірілді. 

Сондайақ, Қазақстанда 46 конфессияның 17сі ғана заңды деп танылды. Айта кету керек, бұл 
көрсеткішке қол жеткізуге бірлестіктер санының қысқаруы емес, діни бірлестіктерді қайта тіркеу 
кезіндегі ғылыми, дінтану көзқарас тұрғысынан олардың жіктелуі ықпал етті. 

Өз ұлттық бірдейлігін белсенді қалыптастырып жатқан жас мемлекеттегі діни сенім 
бостандығы туралы сөз қозғай отырып, адамдардың тарихимәдени тұрғыда қалыптасқан дінді 
тастап, басқа, тіпті көбіне еліміз үшін дәстүрлі емес саналатын діндерге кетуі прозелитизм деп 
аталса, осы  сияқты шетін мәселені қозғамау мүмкін емес. Жалпы қоғамымызда адамдардың 
дәстүрлі емес, тіпті ресми түрде тіркелген конфессияларды тұтынуына теріс көзқарас 
қалыптасқаны жасырын емес. Осыдан дилемма туындайды: ұлттың рухани бірлігі маңызды ма 
әлде жеке адамның таңдауға құқығы маңызды ма?[4] 

Бір отандық сарапшының жақында айтқан теңеуі өзіме ұнады. Мысалы, Қазақстанның 
болашағы бағдарлы, келешегі кемел, білімді жас азаматы Қазақстаннан көшіп, тұрғылықты мекен 
жайын шетелге ауыстыру үшін құжаттар дайындап жатыр делік. Бұл еліміз үшін шығын ба? – 
Әрине, шығын. Бірақ оның бұған құқығы бар ма? – Әрине, бар. Бір жерден екінші жерге орын 
ауысу құқығына шектеу қойылмаған. 

Ал егер сан мыңдаған жастарымыз осылай жасаса қайтеміз? Әлбетте, олардың әрқайсысының 
кез келген жағдайда жеке таңдауына құқығы бар, бірақ мемлекет бұған селқос қарамауы керек. Ол 
үшін мемлекет не істеу керек, елден шығуға тыйым салу қажет пе? – Жоқ, олай етуге болмайды! 
Сол себепті де бізге келешегінен үлкен үміт күттіретін, дарынды жастарымыздың өз тарихи 
отанынан кетпеуі үшін жағдай жасауымыз қажет. Адамның құқықтарын сақтай отырып, 
мемлекеттің ұлттық мүдделерін қамтамасыз ету қажет. Бұл жерде әңгіме мемлекеттің аса ірі 
дәстүрлі діндердің айрықша рөлін тануы жөнінде болып отыр. Байқасаңыздар, мен дарынды 
жастарымыз туралы бекер сөз қозғап отырған жоқпын. Салыстырмалы түрде дәстүрлі емес діни 
бірлестіктердің құрамында абсолюттік көрсеткіш аз болғанымен, олардың қатарына әлеуметтік 
аутсайдерлермен бірге, ең белсенді және рухани дарынды адамдар, әсіресе жастар жиі кіріп кетіп 
жатады. 
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Бұл дегеніміз, бір ұрпақтан кейін еліміздің рухани жағдайы түбегейлі өзгеруі мүмкін. Бұл 
өзгерістердің біздің табиғи байлықтарымызды иемденуді көздейтін басқа елдердің емес, Қазақстан 
халқының мүддесіне қызмет ететініне күмән бар. 

Кейде егер адамның мемлекетке көзқарасы түзу болса және ол заңдарды сақтаса, оның діни 
ұстанымы ешнәрсеге онша әсер ете қоймайды деген пікірлер жиі айтылып айтылады. Бұл үлкен 
адасушылық дер едім. 

Қазірдің өзінде Қазақстанда да, кейбір көрші мемлекеттерде де прозелитизммен белсенді 
айналысатын діни ағымдардың ұстанушылары титулдық халық үшін қандайда бір конфессияның 
«дәстүрлігін» дәлелдеуге талаптанған елдердің тарихының балама нұсқаларын жасанды 
құрастырып, таратып жатқандығын көріп жүрміз. 

Осындай айлашарғының салдарынан ұлттық ойсананың баламасы пайда болады. Басқаша 
айтқанда, проблемалар жиынтығы белгілі бір деңгейге жеткенде діни үдерістер дін шеңберінен 
шығып кетеді. Бүгінгі таңда діни экстремизм мен терроризм сөздерін естімеген адам аз шығар. 
Баспа немесе ғаламтор беттерінен шет елдердегі және Қазақстандағы діни ахуал, соның ішінде 
діни экстремизм мен терроризм тақырыптарына қатысты мәліметтер жетерлік. Бұл аталған 
мәселенің ғаламдық деңгейде орын алып отырғандығының белгісі. 

Қазақстан әлем елдеріне көптеген конфессиялар мен ұлт өкілдерінің бейбіт өмір сүру мекені 
ретінде танылғаны рас. Дегенмен, діни экстремизм  мәселесі біздің елімізді де айналып өткен жоқ. 

Қазірде діни экстремизм мен терроризм ұғымы ислам дініне таңылған қауіпті қосымша 
екендігі өкінішті ақиқат болып отыр. Ғасыр басындағы қарулы қақтығыстар жиі орын алған 
Ауғаныстан, Ирак, ИзраильПалестина аймақтарындағы террактілік актілерді ислам атын 
жамылған радикалды топтардың өз мойындарына алуы ориенталисттік бағыт ұстанушылардың 
«ислам терроризмі» теориясын іс жүзінде дәлелдеп бергендей болды. Бұл жағдай Қазақстандағы 
діни экстремизмнің табиғатын айқындай түседі. Өйткені, тәуелсіздік алғаннан кейінгі діни жаңару 
халықтың басым бөлігінің исламға бет бұруы ата дінімізге үлкен сұраныс туындатты. Кеңестік 
кезеңдегі діни мамандар дайындаудың тоқтатылуы, сәйкесінше қажетті мамандардың жетіспеуі 
ұлты, ұстанымы басқа шет елдік ислам мамандары мен уағызшыларының елге ағылуының басты 
себептерінің бірі болды. Мұндай уағызшылардың арасында радикалды бағыттағы, экстремистік 
көңіл күйдегі («Хизбут Тахрир», «Таблиғи жамағат», уахаббилер т.б.) топтардың өкілдері болды. 

Діни экстремизм арнайы оқулықтарда діни экстремизм «басқа дін ұстанушылар мен дінді 
ұстанбайтындарға төзімсіздікті уағыздау, өзге діндерге нақты бір діни ілім шеңберінде қарау, 
бағалау. Басым жағдайларда діни экстремизм дінге қатысты болмай, саяси немесе өзге де 
мақсаттарға қол жеткізу үшін, нақты бір дін қағидаларын жамылғы ете отырып зиянды әрекет ету» 
деп көрсетіледі. Осы анықтамадағы сипаттамаларды негізге ала отырып қарастыратын болсақ 
жоғарыда айтылған дәстүрлі емес діни ағымдардың ұстанымдарын экстремисттік деп бағалауға 
болады. Елімізде мұндай ағымдардың таралу аймақтары да әр түрлі. Сарапшылар пікіріне 
сүйенсек, жихадқа шақыратын экстремисттік ағымдар еліміздің батыс өңірлерінде кең таралған. 
Олар бұл үдерісті батыс өңірінің экономикалық қуатына, яғни мұнай шикізатына қызығушылық 
(аталмыш топ мүшелерінің мұнай құбырларынан мұнай ұрлау фактілері анықталды), Ресеймен 
шекараластық, әсіресе, «әлемдік жихад» экстремистік тобы әрекет ететін Астрахан облысымен 
шекараластық, сондайақ, халықтың дәстүрлі ислам қағидаларынан хабарсыздығын алға тартады. 

Жалпы діни экстермизмнің қай аймақта болмасын (Қазақстан бойынша) таралуына себеп 
болатын бірнеше алғышарттарды атап өтуге болады. Ең алдымен бұл діни сауатсыздық. Дінге 
толық таныммен келмеу діни сауатсыздықтың басты көрінісі болып отыр. Бұл жерде Абайдың 
иманды «якини» және «тақлиди» деп бөліп қарастыруы өзекті болуда. Мұның алғашқысы 
танымнан, ақыл дәлелінен туындайтын шын иман. Екіншісі «өзі ештемені білмей, еш нәрсе 
туралы ойламай, дін иелерінің сөзіне еріп, «ел қалай көшсе, мен де солай көштім» деген 
надандықтан шыққан соқыр сезім, үстірт наным» – бұл қазіргі қоғамға тән, діни сауатсыздықтың 
көрінісі, діни радикалданудың себебі болып отыр. Бүгінгі таңда діни экстремизм мен терроризм 
сөздерін естімеген адам аз шығар. Баспа немесе ғаламтор беттерінен шет елдердегі және 
Қазақстандағы діни ахуал, соның ішінде діни экстремизм мен терроризм тақырыптарына қатысты 
мәліметтер жетерлік. Бұл аталған мәселенің ғаламдық деңгейде орын алып отырғандығының 
белгісі.[5]  

Діни сауаттылық дін туралы білім ретінде жалпы сауаттылықтың құрамдас бөлігіне айналуы 
тиіс. Барлық әлемдік, дәстүрлі, жаңа пайда болған діни ағымдардың тарихын, ілімін, құндылықтар 
жүйесінен таныпбілу мен жалған діндердің, экстремистік топтардың белгілерін ажырата алу 
дағдысы қалыптасқан адамда радикалды идеяларға қарсы «ақпараттық иммунитет» қалыптасады. 



190 

 

Осы тұрғыдан алғанда жастар арасында діни сауаттылықты қалыптастырудың негізгі құралы 
ретінде «Дінтану» курсы өзекті бола түседі. Ортаңғы білім беру мектептерінде 2009 жылдан 
бастап оқытылып келе жатқан аталмыш пән қазіргі таңда жаңарту мен толықтыруды қажет етеді. 
Өйткені, қазіргі таңдағы діни ахуал күрделене түсті. Сәйкесінше, «дінтану» пәнінің оқулығына 
әлемдік діндер мен дәстүрлі емес діни ағымдар туралы объективті мәліметтер берумен қоса діни 
экстремизм туралы түсінік, оның белгілері, ғаламтордағы көріністері секілді күрделі бөліммен 
толықтырылуы тиіс. Аталмыш пәннен сабақ беретін мұғалімдерге арналған әдістемелік құралдар 
дайындалып, біліктілікті көтеру курстары ұйымдастырылуы қажет. Мұндай курстарда арнаулы 
мамандар мұғалімдерге экстремизмнің табиғаты, алғышарттары туралы мағлұматтар беріп, 
экстремистік сайттарды анықтау, салыстыру жолдарын үйретеді. Бұл шара ұстаздардың 
оқушылармен жұмыс істеуге дайындығын арттырады. 

Қазақстан әлем елдеріне көптеген конфессиялар мен ұлт өкілдерінің бейбіт өмір сүру мекені 
ретінде танылғаны рас. Дегенмен, діни экстремизм  мәселесі біздің елімізді де айналып өткен жоқ. 

Қазірде діни экстремизм мен терроризм ұғымы ислам дініне таңылған қауіпті қосымша 
екендігі өкінішті ақиқат болып отыр. Ғасыр басындағы қарулы қақтығыстар жиі орын алған 
Ауғаныстан, Ирак, ИзраильПалестина аймақтарындағы террактілік актілерді ислам атын 
жамылған радикалды топтардың өз мойындарына алуы ориенталисттік бағыт ұстанушылардың 
«ислам терроризмі» теориясын іс жүзінде дәлелдеп бергендей болды. Бұл жағдай Қазақстандағы 
діни экстремизмнің табиғатын айқындай түседі. Өйткені, тәуелсіздік алғаннан кейінгі діни жаңару 
халықтың басым бөлігінің исламға бет бұруы ата дінімізге үлкен сұраныс туындатты. Кеңестік 
кезеңдегі діни мамандар дайындаудың тоқтатылуы, сәйкесінше қажетті мамандардың жетіспеуі 
ұлты, ұстанымы басқа шет елдік ислам мамандары мен уағызшыларының елге ағылуының басты 
себептерінің бірі болды. Мұндай уағызшылардың арасында радикалды бағыттағы, экстремистік 
көңіл күйдегі («Хизбут Тахрир», «Таблиғи жамағат», уахаббилер т.б.) топтардың өкілдері болды. 

Бұл ретте, тағы қайталап айтамын, тыйымдар мен шектеулер қоймай, тұрғындардың діни 
сауаттылығын арттыру, ұлттық, соның ішінде тарихи санасезімді нығайту, халықтың өз рухани 
дәстүрлері мен құндылықтарына деген көзқарасын қайта қалыптастыру керек.[6] 
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СЕКЦИЯ 4. НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ 
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ПРОФИЛАКТИКА РЕЛИГИОЗНОЙ РАДИКАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ В  
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Абдакимова М.К., Абдакимова А.М.  КЭУК, Караганда, Казахстан 

 
В 2011 году вступил в силу Закон Республики Казахстан «О религиозной деятельности и 

религиозных объединениях» [1], в котором впервые признана историческая роль религий – ислама 
ханафитского мазхаба и православного христианства в развитии культуры и духовной жизни 
казахстанского народа. 

К сожалению, с возрастанием роли религии обнажились и некоторые отрицательные аспекты 
религиозной жизни части населения. Так, изучение проблемы показывает, что в стране 
увеличилось число граждан, противопоставляющих себя сложившимся устоям и в целом 
государству; участились случаи отказа некоторых верующих исполнять конституционный, 
гражданский долг перед обществом.  

Как мы знаем, согласно Конституции граждане обязаны заботиться о сохранении 
исторического и культурного наследия, заботиться о детях, воспитание которых является 
естественным правом и обязанностью родителей. При этом совершеннолетние трудоспособные 
дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях. Обязательным в стране является среднее 
образование. Здоровье граждан должно обеспечиваться не только медицинскими учреждениями, 
но и самими гражданами. Священным долгом и обязанностью каждого гражданина является 
защита Республики Казахстан. 

Фокусировка внимания на данном аспекте важна потому, что сегодня некоторые 
последователи отдельных верований, в силу надуманных религиозных ограничений, стали все 
чаще игнорировать эти важные компоненты общественного бытия. 

Не секрет, что отдельные субъекты пытаются политизировать религию, что запрещено 
Конституцией [2] и законами республики. Имеет место проникновение в страну чуждой, имеющей 
явный или скрытый деструктивный потенциал, религиозной идеологии. На этом фоне, по 
существу, более опасными становятся проявления со стороны некоторой части верующего 
населения крайней формы агрессии и радикализма, обусловленных категорическим неприятием 
устоявшейся системы общественных отношений. 

Известными формами радикализма являются религиозный экстремизм и терроризм. Казахстан 
не стал исключением в мировой тенденции увеличения таких преступлений, что отмечается 
правоохранительными органами. 

Идеологи экстремизма и терроризма как разтаки, используя религию и вооружившись 
специфичными средствами религиозной риторики, сумели оказать деструктивное влияние на умы 
определенных слоев населения. В этом смысле молодежная среда как особая группа общества, 
отличающаяся наибольшей социальной активностью и неустанными поисками смысложизненных 
основ своего существования, с присущей только ей особой восприимчивостью к идеологическому 
влиянию, стала удобной мишенью для деструктивной религиозной пропаганды. Не имеющая 
жизненного опыта и знаний, молодежь может попасть под влияние деструктивных идеологий. 
Проникновение в молодежную среду экстремистских взглядов и идей приводит к возникновению 
условий для применения насилия, роста радикального национализма, расовой и национальной 
нетерпимости. Данная угроза носит глобальный характер.  

Удельный вес молодежи в Казахстане в возрасте от 14 до 29 лет составляет 27 процентов от 
общей численности населения страны, ее численность сегодня составляет 4,5 миллиона человек 
[3]. 

На этапах социального и гражданского взросления молодежь является наиболее уязвимой на 
предмет чуждого влияния. Особенно молодые люди являются беззащитными перед навязчивыми 
идеологическими атаками со стороны субъектов религиозного экстремизма и терроризма. Как 
правило, в борьбе за справедливость и добро молодые люди идут на очевидные крайности. 

Безусловно, все институты гражданского общества, причастные к воспитанию подрастающего 
поколения, должны понимать возрастающую ответственность за наше будущее. В первую 
очередь, это, конечно же, родители и близкие родственники, и это логично, поскольку 
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воспитательный процесс начинается с момента рождения человека. Вместе с тем неоспорима 
актуальность исследования позиций, убеждений, идей, представлений о религиозном экстремизме 
самой молодежи. 

Эксперты данного направления полагают, что основными причинами возникновения 
религиозного экстремизма могут быть идеологические, социальные, экономические, 
политические, психологические, интеллектуальные факторы. 

Принимая во внимание данные причины, а также ряд других причин в июле 2012 года Глава 
государства Н.А. Назарбаев инициирует важнейший политический документ «Социальная 
модернизация Казахстана: 20 шагов к Обществу Всеобщего Труда». [4] В данном программном 
документе Президента рассматривается направление о привлечении студенческой молодежи, а 
также безработной молодежи к трудоустройству. Это показывает, что целью Глава государства 
является поднятие духовнонравственной самоидентификации подрастающего поколения и 
формирование чувства патриотизма среди молодежи.  

В этой связи можно отметить, что данный программный документ является первым шагом в 
профилактике религиозного экстремизма среди молодежи. 

Уже в декабре 2012 года Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем Послании 
народу Казахстана «Стратегия «Казахстан 2050»: Новый политический курс состоявшегося 
государства» особо подчеркнул, что государство и граждане должны единым фронтом выступить 
против всех форм и проявлений радикализма, экстремизма и терроризма. 

Учитывая угрозу так называемого религиозного экстремизма для общества, Глава государства 
Н.А. Назарбаев особо подчеркнул усиление профилактики религиозного экстремизма в обществе, 
особенно в молодежной среде, также поручил разработать государственную программу по борьбе 
с религиозным экстремизмом и терроризмом. 

Во исполнение поручения Главы государства Н.Назарбаева был разработан и принят 
важнейший документ под названием «Государственная программа по противодействию 
религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 20132017 годы». [5] 
Основной целью государственной программы является обеспечение безопасности гражданина, 
общества и государства посредством предупреждения проявлений религиозного экстремизма и 
предотвращения угроз терроризма. 

Учитывая важность и актуальность борьбы с религиозным экстремизмом, в 2013 году были 
консолидированы работы государственных органов под эгидой созданного 
Антитеррористического центра КНБ РК. 

В этой связи необходимо подчеркнуть и деятельность Агентства Республики Казахстан по 
делам религий, который проводит большую работу по профилактике религиозного экстремизма 
в молодежной среде 

В настоящее время созданные Агентством информационнопропагандистские группы 
проводят масштабную работу по обеспечению свободы вероисповедания и предупреждению 
религиозного экстремизма среди населения 

Целью данной Информационнопропагандистской группы является донесение до населения 
полной и достоверной информации по вопросам религий. В составы ИПГ входят специалисты
религиоведы, теологи, ученые, работники центральных и местных исполнительных органов по 
делам религий. В ходе своей работы ИПГ охватывают максимально широкие социальные слои и, 
в первую очередь, молодежь, доводят до населения истинные гуманистические начала религии, 
прививают им традиционные духовные ценности и сообщают об опасности вовлечения в ряды 
радикальных религиозных общин. 

В настоящее время работа Агентства сконцентрирована на формирование в молодежной 
среде толерантного религиозного сознания и иммунитета к радикальной идеологии. В этих 
целях Агентством проводятся конференции, семинары и круглые столы на актуальные темы в 
сфере религии. В работе таких мероприятий активно участвуют общественные и политические 
деятели, известные теологи, религиоведы и представители традиционных религий в Казахстане. 
Данные мероприятия охватывают молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. 

Необходимо отметить важность созданного по инициативе Агентства культурно
просветительского Интернетресурса «Eislam», где сосредоточена объективная информация об 
исламе, традиционных духовных ценностях казахстанского народа, а также «Горячая линия  
114». Здесь граждане могут проконсультироваться и получить информацию по вопросам, 
касающимся религиозной сферы 
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Как известно, интернет сегодня стал неотъемлемой частью молодежи. Большинство 
молодых людей черпают информацию о религии в интернете и, не осознавая, становятся 
жертвами радикальных религиозных течений.  

В целях профилактики религиозного экстремизма и терроризма Агентство проводит 
религиоведческую экспертизу на информационные материалы – религиозной литературы, 
Интернетресурсы и видеоаудио продукции религиозного содержанияю 

Социальные работники в сложившихся условиях не могут и не должны оставаться в стороне 
от решения проблемы радикализации молодежи. Решение возникающих в молодежной сфере 
социальных проблем не может быть реализовано без организации социальной работы, 
разворачивания деятельности социальных служб для несовершеннолетних и молодежи. Одним 
из перспективных направлений социальной работы следует рассматривать профилактическую 
деятельность по предотвращению вступления молодежи в секты и непосредственно социальную 
работу по реабилитации лиц, ставших жертвами деструктивных культов. Данное направление 
социальной работы находится на этапе зарождения, хотя технологии и методы, 
предусмотренные для оказания помощи и поддержки подобной категории, уже активно 
применяются на практике в рамках иных направлений профессиональной социальной работы. 

Превентивная работа по предотвращению вовлечения молодежи в деструктивные 
религиозные организации состоит из следующих направлений: психопрофилактическое, 
внутрисемейное, правовое, информационное. 

В рамках психопрофилактических мероприятий выявляются лица, в наибольшей степени 
подверженные психологическому давлению и воздействию; а также лица, страдающие 
психическими заболеваниями. 

Ученые считают, что важным моментом в области профилактики психологической 
манипуляции является развитие у молодых людей навыков ассертивности (открытого 
конструктивного взаимодействия), рефлексии и критичности мышления. Подобные навыки и 
умения совершенствуются при участии в тренинговых группах, выполнении специальных 
индивидуальных упражнений. Особенно эффективны групповые формы работы (тренинги) 
применяемые в комплексе. Например, это может быть демонстрационный тренинг «Я уверен в 
себе», целевой аудиторией которого выступят старшие школьники (811 кл.), учащиеся 
колледжей и студенты. В тренинге могут быть подобраны упражнения, направленные на 
формирование уверенного поведения участников тренинга посредством развития их 
коммуникативных навыков, построения конструктивных отношений с окружающими людьми 
для предотвращения вовлечения молодых людей в деструктивные религиозные культы. Данный 
комплекс упражнений позволит участникам анализировать собственное поведение в группе, а 
также будет способствовать успешному социальному функционированию личности и 
предотвращению развития зависимого поведения.  

Внутрисемейное направление предполагает организацию и проведение тематических и 
психотерапевтических бесед с семьями в целях предотвращения внутрисемейных конфликтов. 
Одним из методов профилактики выступает разработка административных мер наказания, 
поскольку активная деятельность по распространению религиозных убеждений одних граждан 
влечет нарушение свободы вероисповедания и оскорбление религиозных чувств других 
граждан.  

Информирование населения о существовании деструктивных сект, их воздействии на 
психоэмоциональное здоровье личности также является мерой превентивного характера. 
Молодежи следует знать, что может являться целью обращения в культ, и как суметь распознать 
деструктивную религиозную организацию уже при первом разговоре с вербовщиком на улице. 
Информирование молодежи должно осуществляться через средства массовой информации, 
издание информационных листовок, брошюр, проведение классных часов в 
общеобразовательных школах, а также лекций в средних и высших учебных заведениях. 

В Карагандинском регионе широко известна деятельность «Центра социально
психологической и правовой помощи "ВИКТОРИЯ" для пострадавших от деструктивных сект», 
которым были разработаны  и распространены в учебных заведениях учебнометодические 
материалы на тему «Осторожно – Секты!» [6] Основное их назначение  предупреждение 
населения о потенциальной опасности исходящей от некоторых современных псевдо 
религиозных объединений.  

Предпосылками попадания молодых людей в сети тоталитарных религиозных организаций, 
по мнению специалистов Центра,  являются: происхождение из "неблагополучных" семей, 
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психологические кризисы переходного возраста, страх перед современной жизнью, чувство 
неуверенности в завтрашнем дне, проблемы в общении с окружающими. А также отсутствие 
серьёзного духовного воспитания и недостаточная степень гуманитарного образования 
(незнание истории Казахстана, философии, литературы и истории религий). 

По своей природе молодёжь любознательна и активна. К сожалению это, наряду с другими 
причинами способствует тому, что молодёжь достаточно легко удаётся убедить и склонить к 
посещению сомнительного рода организации. Это приводит к тому, что у молодёжи, 
попадающей в такие организации (секты), как правило, отмечается потеря интереса к учёбе, 
сужение духовного и интеллектуального кругозора, разрыв на религиозной почве со 
сверстниками, подавление критического мышления, нервное и физическое истощение, 
психические расстройства (нередко с суицидными наклонностями). 

Учитывая нарастание интенсивности проповеди и вербовки в среде молодёжи со стороны 
тоталитарных/нетрадиционных религиозных организаций, Центр социальнопсихологической и 
правовой помощи «ВИКТОРИЯ» для пострадавших от деструктивных сект призывает 
работников образования проводить информационные профилактические мероприятия. Цель 
этой работы  оградить население, и, в первую очередь, учащуюся молодёжь от попадания в 
сомнительные организации псевдо религиозного толка.  

В рамках реализации социальной помощи жертвам деструктивных сект существуют 
специальные программы помощи. 

Данные программы включают в себя три основных этапа. 
Первый этап: первичная беседа с родственниками адепта. 
Первичный разговор очень важен: надо понять, почему член этой семьи ушел в секту. 

Родственники заполняют анкету, в которой отражается их версия попадания пострадавшего в 
секту, какие изменения произошли у адепта, какую помощь желают получить. Предлагается 
заполнить Вопросник сбора информации о пострадавшем, и обсуждается возможность прихода 
адепта на консультацию. 

Учитывая психологическое состояние родных, проводится психокоррекционная работа: 
даются советы по стратегии и тактике поведения, по сохранению семейных отношений, 
рекомендуется необходимая литература. 

В результате беседы может возникнуть необходимость медицинской или юридической 
помощи, которые оказываются специалистами программы. 

Второй этап: Консультация адепта. 
Проводит консультацию профессиональный психолог. Задача родных  привести адепта на 

консультацию, а консультанта  провести беседу, подготавливая почву для следующих встреч. Во 
время психокоррекционной работы с адептом следует выяснить его проблемы и постараться 
помочь решить их, так как зачастую причина попадания в секту связана не с религиозной 
дезориентацией, а с личными проблемами человека, которые он не захотел или не смог решить 
сам. 

Если удается мотивировать адепта на дальнейшие встречи, консультант шаг за шагом 
пытается восстановить его рефлексию, критичность восприятия действительности, дать 
позитивный взгляд на историю и религию. 

Изменение сложившейся религиознопсихологической доминанты сопровождается у адепта 
внутренним сопротивлением. Надо дать ему время переосмыслить свои действия. Для этого в 
союзники берутся родные, учителя, друзья  все, кто заинтересован в возвращении человека из 
секты. 

На этом этапе используется апологетическая литература, аудио и видеоматериалы, 
информационнометодическая база Центра. Предлагается беседа со священнослужителями, 
встречи с теми, кто уже вышел из сект. 

Третий этап: Реабилитационный период. 
Реабилитационный период длится обычно дватри года. Человек, принимающий решение уйти 

из секты, нуждается в поддержке, ему некомфортно одному, он привык быть все время в 
непрерывном общении, медитации, «служении» и тому подобное, так как в секте не оставляют 
адепта наедине с собой. В первое время он может испытывать фобии, состояние возврата в секту, 
стремление спасти оставшихся в секте друзей. 

Реабилитационная работа проводится в группе в виде совместных бесед, семинаров, 
просмотров видеоматериалов, когда все участвуют в обсуждении. Встречи проходят планово, 
один раз в две недели. Желательны индивидуальные контрольные периодические беседы с 
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психологом и социальным работником. Основной задачей реабилитационной работы является 
восстановление трезвого восприятия мира. 

Через дватри года при положительной мотивации происходит практическая реабилитация 
бывшего сектанта. Многие, повзрослев, социализируются, вступают в брак, обзаводятся детьми. 
Некоторые участвуют в консультационной работе, помогают новым реабилитантам на групповых 
занятиях. 

Бывший адепт может посещать реабилитационную группу время от времени до тех пор, пока 
не почувствует себя свободным от прежней сектантской зависимости. Обычно этот срок равен 
времени пребывания адепта в секте.  

Таким образом, данная методика строится на процессе, обратном сценарию попадания в 
секту: размораживание, включение критичности мышления, возвращение к своей личности, но 
уже с переосмысленным опытом пребывания в секте. 

Социальная работа с молодежью, подвергшейся влиянию деструктивных культов, как 
направление деятельности окончательно не сформировалось. Не приняты единые правовые 
меры по ограничению деятельности тоталитарных культов, не разработана программа 
реабилитации жертв сект, не ведется учет лиц, нуждающихся в таком виде помощи. Проблема 
становления такого направления профессиональной социальной работы связана с низким 
уровнем обращаемости лиц, подвергшихся воздействию деструктивных культов, в 
государственные центры социальнопсихологической помощи. 

Основная цель профессиональной социальной работы в случае вовлечения человека в 
деструктивную религиозную организацию – это его полноценная интеграция в общество путем 
проведения комплекса реабилитационных мероприятий. Профессиональная социальная работа в 
перспективе позволит сохранить целостность культурных традиций, норм конкретного 
общества; молодежь избавится от части негативного воздействия, что будет способствовать 
успешному формированию жизненных ориентиров. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДЫМИ БЕЗРАБОТНЫМИ КАК ФАКТОР 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ В ДЕСТРУКТИВНЫЕ 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Абдакимова М.К.,  Сахатаева Н.А., КЭУК, Караганда, Казахстан 
 
Молодежная безработица – наиболее острая проблема нашего общества. Сегодня согласно 

официальной статистике, более 75 миллионов молодых людей в мире – безработные, многие 
миллионы молодых людей оказались в ловушке неформальной или неустойчивой занятости. 
Десятки миллионов молодых людей, впервые ищущих работу, не имеют ни перспектив 
трудоустройства, ни образования, которое подготовило бы их к тому, чтобы найти работу в 
будущем. Это на 4 миллиона больше, чем в 2007 году.[1] 

В 2013 году более 700 тыс. молодых людей пополнили ряды безработных. За период со 
времени начала финансового кризиса в 2007 году молодежная безработица в мире увеличилась на 
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37,1 млн. человек. Переходный период между получением образования и постоянной занятостью 
увеличился с 12 лет до 35 лет. Многие молодые люди трудоустраиваются на временную работу 
или неполную занятость в результате 12 месяцев поиска места работы. .[2] 

Молодежная безработица охватывает возрастной период от 16 до 30 лет. Это могут быть 
подростки, получившие неполное среднее образование и молодые люди с дипломами об 
окончании ВУЗа. Их объединяет то, что они не имеют опыта и навыков работы. По данным 
Агентства Республики Казахстан по статистике по состоянию на 1 января 2014 года общая 
численность молодежи в Казахстане составляла 4 436 210 человек – 27% от общей численности 
населения страны.[3]  

Молодые люди характеризуются неустойчивостью жизненных установок, отсутствием 
производственного стажа и опыта работы и, как следствие, относительно низким 
профессиональным статусом. Изза перенасыщенности рынка труда более конкурентоспособными 
категориями населения молодежь является достаточно выраженной группой риска. 

По итогам 2014 года молодежная безработица в стране составила 4,3%. Наиболее 
распространена безработица среди молодежи до 25 лет. Это часто объясняют тем, что они сразу 
хотят найти работу «по душе» и считаются безработными, пока занимаются этими поисками. Еще 
это объясняется тем, что при нашем уровне безработицы, вакансии заполняются, в основном, 
специалистами, имеющими определенный стаж работы. А молодежи, не имеющей опыта работы, 
даже не предоставляются возможности получить его. [4] 

В то же время, в отличие от других социально уязвимых групп (инвалидов, женщин), 
молодежь является наиболее перспективной категорией рабочей силы. Еще полностью не 
сформировавшись как субъект трудовой деятельности, она наиболее восприимчива ко всем 
изменениям, имеет способность к постоянной смене трудовых функций, огромные возможности 
профессионального роста, наиболее продолжительный период предстоящей трудовой 
деятельности. 

Молодежь особенно болезненно переживает моральные издержи безработицы. Если у 
человека в молодом возрасте появляются ощущение ненужности и отверженности, длительная 
депрессия, теряется смысл жизни, это может привести к трагическим последствиям, в том числе, к 
суициду. 

На этапах социального и гражданского взросления молодежь является наиболее уязвимой на 
предмет чуждого влияния. Особенно молодые безработные являются беззащитными перед 
навязчивыми идеологическими атаками со стороны субъектов религиозного экстремизма и 
терроризма. Как правило, в борьбе за справедливость и добро молодые люди идут на очевидные 
крайности. Так, например, нас не может не волновать то обстоятельство, что такие экстремистские 
и террористические организации, как «ХизбутТахрир», «Джамагат моджахедов Центральной 
Азии», «Джунд альХалифат», «Таблиги джамагат» в основном состоят из молодежи. Казахстан не 
стал исключением в мировой тенденции увеличения таких преступлений, что отмечается 
правоохранительными органами. [5] 

Никому не секрет, что лидеры экстремистских организаций заинтересованы в привлечении 
людей, особенно молодежи к деструктивной деятельности религиознополитических 
экстремистских организаций. В этой связи, актуальной проблемой для всех государств, в 
частности и для Казахстана в целях обеспечения дальнейшего прогрессивного развития 
государства и общества, является создание стойкого иммунитета у молодежи к воздействию 
пропаганды религиознополитических экстремистских организаций. «Нам следует быть крайне 
осторожными в этом вопросе,  считает Глава государства. Нельзя утверждать, что наша вера – 
истинна, а другие – второстепенны. Мы должны изучать, знать, уважать, почитать и другие 
религии. Только тогда мусульманство будет уважаемо. Следуй заповедям, но не ударяйся в 
крайности! Есть религиозные течения, наносящие нам вред. Нам необходимо держаться подальше 
от них и брать за правило заповеди религии, исповедующие истинную духовность. Во исполнение 
святых заветов Корана развитие и процветание религии должно идти по пути оказания помощи 
немощным, сопереживания, братства, уважения к старшим, воспитания детей, защиты Родины и 
народа, призыва к единству. Только так религия может проявить заботу о государстве и принести 
пользу. Тогда она будет служить единению народа. И такой ислам мы должны почитать». [6] 

Надо быть реалистами и понимать, что в РК уже появилась агрессивная масса молодежи, 
которую при правильной организации и стимуляции можно повести куда угодно и против кого 
угодно. Это значит, что существует реальная угроза, когда именно эти люди при определенных 
политических условиях могут стать передовым отрядом политического максимализма, в случае 
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если у них появится свой лидер и четкая организация. «Арабская весна», события в Украине и в 
других регионах мира, показали, что «new generation» может становиться не столько преемником, 
а сколько движущей силой разрушения устоявшихся политических систем. При этом опасно 
думать, что самой серьезной формой радикализма является только экстремизм и терроризм.  

Даже незначительный процент безработных, тем более, среди подрастающего поколения, не 
должен оставаться без внимания. И этому есть свои объяснения. Так, например, на одном из 
заседаний Антитеррористического центра с участием представителей правительства, 
председательствующий глава КНБ Нуртай Абыкаев отметил, что почти 80 процентов молодых 
людей, которых завербовали экстремисты в Казахстане, оказались безработными. По его мнению, 
молодежная среда очень уязвима для внедрения радикальных взглядов.  Например, в 2013г. в 
Актобе городской суд приговорил трех жителей города к различным тюремным срокам по 
обвинению в пропаганде терроризма. В глаза бросается их возраст  17, 18, 19 лет. Еще в конце 
2012 года Генпрокуратура РК приводила цифры: почти 60% осужденных террористов  лица в 
возрасте до 29 лет, 95%  безработные. [7] 

Это происходит изза того, что с начала 90х годов в стране уже сформировалась 
благоприятная для радикальных идей маргинальная социальнодемографическая среда, в первую 
очередь среди безработной молодежи. Именно она больше всего страдает от безработицы и 
идейного вакуума, который заполняется суррогатами. 

Вывод человека из кризисной ситуации, его реализация, достойная жизнь в обществе лежит в 
основе социальной работы, поэтому в первую очередь безработного, у которого снижается 
способность адаптироваться к новым и сложным для него жизненным условиям, поддерживает 
социальный работник. 

Особое место в системе регулирования рынка труда занимают территориальные центры 
занятости населения, являющиеся одной из важных структур рыночного хозяйственного 
механизма. Они представляют собой специальные учреждения, осуществляющие посреднические 
функции на рынке рабочей силы. Возрастает их роль, и усложняются функции. Социальные 
работники центров занятости должны вести учет резервов рабочей силы на территориальном 
уровне, аккумулировать всю информацию о свободных рабочих местах и вакантных должностях, 
информировать жителей о потребностях государственных предприятий, других нанимателей в 
рабочих определенных профессий и специалистах, содействовать устройству их на подходящую 
работу.  

Основными направлениями деятельности центров занятости являются: 
1) регистрация безработных; 
2) регистрация вакантных мест; 
3) трудоустройство безработных и других лиц, желающих получить работу; 
4) изучение конъюнктуры рынка труда и предоставление информации о ней; 
5) тестирование лиц, желающих получить работу; 
6) профессиональная ориентация и профессиональная переподготовка безработных; 
7) выплата пособий. 
Профессиональная помощь, оказываемая социальным работником разнообразна. В 

соответствии с законом «О занятости в РК» граждане нашей страны имеют право на бесплатную 
консультацию в выборе профессии, профессионального обучения. Социальный работник  
консультант предоставляет консультацию о наличии вакантных мест, о предприятиях, где они 
имеются, о возможности переобучения. Так же проводится профессиональное консультирование. 
На этом этапе может выясниться, что клиент нуждается в психологической поддержке. Личная 
психологическая консультация необходима тем безработным, которые находятся в состоянии 
депрессии со сниженной активностью поведения, пессимистическим настроем и плохим 
самочувствием. Такие люди испытывают трудности в общении, как с близкими, так и с 
потенциальными работодателями. 

В службе занятости в целях координации психологического состояния безработного, 
облегчения процесса трудоустройства и закрепления на новом рабочем месте проводятся 
мероприятия по снятию эмоционального напряжения, социальнопсихологической адаптации 
граждан. Но само обращение к психологу для многих безработных связано с негативными 
эмоциями, так как многие люди ставят знак равенства между психологом и психиатром. Здесь 
необходима просветительская деятельность социального работника, направленная на разъяснение 
возможной необходимости психологической помощи, то есть формирование установки на 
естественность обращения к психологу. 
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Помощь в преодолении стрессовой ситуации является первым шагом на пути трудоустройства 
безработного. Следующим направлением помощи социального работника будет обучение 
безработного навыкам самопрезентации, планирования своего трудоустройства, путем 
очередности постановки целей поиска работы. При проработке всех этапов: составление резюме, 
объявление в газету, обучение деловому общению безработный испытывает эмоциональный 
подъем. [8] 

Социальный работник так же способствует направлению безработного на социально
психологический тренинг, в ходе которого восстанавливаются утраченные коммуникативные 
способности, повышается уверенность в себе. Для этого применяются групповые тренинговые 
занятия, которые реализуются в рамках программы социальной адаптации безработных граждан, 
проводимые в клубной форме. Главными задачами клубов является обеспечение безработных 
информацией о рынке труда, обучение навыкам поиска работы и оказание помощи в практическом 
применении полученных навыков в целях уменьшения сроков поиска подходящей работы. 

Безработица очень сильно деструктивно влияет на важный социальный институт – семью. Это 
приводит к снижению ее жизненного уровня и частичному выполнению либо невыполнению 
основных функций, возложенных на нее государством, а так же к ее разрушению. В семьях 
безработных значительно чаще встречаются случаи жестокого обращения с детьми, наблюдаются 
отклонения у детей, нервные расстройства. 

Для вывода из кризиса безработных и их семей социальный работник применяет различные 
виды помощи. Прежде всего, он изучает состояние семей безработных. Определив основные 
проблемы (наличие асоциального поведения, плохие жизненные условия, неуспеваемость детей) 
социальный работник применяет определенное направление помощи, которое может включать 
привлечение других организаций. Это может быть оказание юридической помощи (защита прав в 
случае необоснованного увольнения, неправильная выплата пособий и т.д.). Так же социальный 
работник должен направлять людей, находящихся в стрессовой ситуации, не только безработных, 
но и членов их семей, в службу психологической помощи. Исследования показывают, что в 
помощи профессиональных психологов нуждается от 60 до 90 % людей разного возраста. 
Социальный работник совместно с предприятиями и организациями, находящимися на данной 
территории, может заниматься организацией досуга и отдыха детей из семей безработных. 

Социальный работник может содействовать безработному в поиске работы и его 
трудоустройстве. Особое внимание следует обращать на то, насколько полно работа будет 
реализовывать профессиональный потенциал человека, на какое время она предоставляется, как 
она соотносится с прошлым местом работы, уровнем заработной платы. 

Таким образом, основная цель специалиста социальной работы по профессиональному 
обучению и профессиональной ориентации – оказывать информационноконсультационную 
помощь и психологическую поддержку обращающимся в службу занятости гражданам в выборе 
сферы их деятельности, в рекомендации на прохождение в оптимально короткие сроки 
профессионального обучения или переобучения, на получение подходящего места работы в 
соответствии с личными интересами граждан, потребностями работодателей, рынка труда. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ  
 

Джабаева Г.Н., ст.преп.,  Айтжанова А., гр. Ф12с КЭУК, Караганда, Казахстан 
 
Мировые религии, наряду с национальногосударственными, охватывают своим влиянием 

большинство верующего населения земного шара. Однако процесс формирования религиозных 
систем продолжается и в наше время. Религиоведами установлена определенная взаимосвязь 
между характером той или иной эпохи и зарождающимися  в данную эпоху религиями. Каждая 
эпоха в соответствии со своими специфическими особенностями порождает и свои разновидности 
религии. На этой идее базируется классификация религий, созданная крупнейшим американским 
социологом Р. Белла. По мнению Р. Белла в XX в. начинается новый этап в эволюции религии. 
Этот этап характеризуется ослаблением влияния и авторитета традиционных форм религии и 
появлением значительного числа новых религиозных движений, организаций, культов.  

Дмитрий Розет в работе «Определения и признаки культа» предлогает четыре подхода к 
определению культа:  

Популярный подход: это подход журналистов и политиков. Не будучи специалистами в 
данном вопросе и преследуя популистские цели, приверженцы подобного подхода действуют по 
принципу: «Культ  это все, с кем я не согласен». 

Психологический подход: в основе психологического подхода к проблеме лежит убеждение, 
что культы насильственно изменяют мышление человека, и что любой человек, при определенных 
условиях, может стать жертвой такого влияния. 

Чаще всего в рамках психологического подхода используются два термина: деструктивный 
культ и тоталитарная секта. 

Тоталитарная секта  это группа с жестким авторитарным управлением, сознательно 
отрывающая человека от общества и ограничивающая его свободу выбора и самостоятельность 
мышления. 

Деструктивный культ  группа, учение и действия которой наносят вред физическому или 
психическому здоровью человека, негативно сказываются на его общественной, семейной и 
личной жизни. 

Социологический подход: культ в данной типологии  это тоже молодая энергичная группа, 
только в отличие от секты не имеющая исторических связей с какимилибо из ранее 
существовавших в данном обществе церквей. Культ  это религиозное нововведение, либо 
импортированное из какойто другой культуры, либо самостоятельно развившееся внутри данной 
культуры. 

Богословский подход к определению культа основан на понятии христианской ортодоксии 
или исторического христианства. 

Согласно определению дра Майкла Лангоуни культом следует называть группу, которая 
проявляет чрезмерную привязанность к некоему человеку, идее или вещи; использует программу 
изменения мышления для того, чтобы убедить, контролировать и социализировать своих членов 
(т.е. ввести их в круг характерных для группы внутренних взаимоотношений, убеждений, 
ценностей и обычаев); систематически порождает в членах состояние психологической 
зависимости; эксплуатирует членов с целью достижения поставленных руководством задач; 
наносит вред членам, их семьям и обществу. 

Исследователь Л.Н. Митрохин предложил назвать возникшие в нашем веке религиозные 
вероисповедания религиями «Нового века». Иногда их называют «внеконфессиональные 
неканонические верования», «альтернативные культы», «молодежные религии». В широком 
смысле слова нетрадиционные религии обозначают «все религиозные движения, возникающие в 
новое время, примерно с середины XIX века» (Р. Флаше). М.Ю. Смирнов говорит о 
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нетрадиционных движениях как о религиях, не имеющих длительного существования в 
историческом прошлом какоголибо народа и исповедуемые ограниченными группами населения 
на основной территории проживания этого народа. В своей работе «Религиозная толерантность в 
свете традиционных и нетрадиционных религий» он пишет: «Понятие нетрадиционной религии не 
имеет однозначного применения. Вне научного дискурса оно чаще всего употребляется в 
порицательном смысле, как указание на опасное присутствие чуждых религиозных влияний или 
квазирелигий, подрыв традиционных духовных основ общества. Нормативность такого звучания 
придает негативное значение всем характеристикам нетрадиционной религии. Любое проявление 
нетрадиционной религии рассматривается как враждебное «истинной религиозной вере».  

По словам профессора Айлин Баркера нетрадиционным движением называется «религиозная, 
этническая или духовная группа, не получившая (или еще не получившая) общественное 
признание в качестве деноминации или церкви,  в особенности, если она имеет нетрадиционное 
вероучение и не является сектой». 

Нетрадиционные религии получают распространение в США и Европе с конца 1950х, в 
странах СНГ  с конца 1980х. Причины появления нетрадиционных религий многие 
исследователи видят в кризисе постиндустриальной культуры (материалистической по своей 
сути): масштабные ценностные трансформации после Второй мировой войны; секуляризация дает 
обратную реакцию в виде массовой сакрализации при замещении традиционной религиозности 
квазирелигиозным сознанием; усугубление чувства трагичности от бесперспективности 
разрешения нарастающих проблем (экологический кризис, политический экстремизм, ядерная 
угроза и т. п.); феномен социальной робинзонады личности: рост чувства одиночества человека, 
отчужденности, бессилия. В. Франкл обобщил эти причины как экзистенциальный вакуум, т. е. 
утрата людьми смыслообразующих ценностей жизни, потеря нравственной и социальной 
ориентации личности. Согласно концепции Тоффлера, массовое появление новых религий, сект и 
культов  следствие крупнейшего цивилизационного сдвига, означающего вступление западных 
стран в постиндустриальную фазу общественного развития. 

Итак, термин нетрадиционные движения охватывает собой широкий круг движений, начиная 
с тех, которые основаны на новых подходах к религии и духовности и предоставляющие своим 
последователям свободное членство, и заканчивая общинными организациями, которые требуют 
от своих последователей значительного соответствия другим членам группы и социальной 
индивидуальности, что отделяет их от остальной части общества.  

Причиной возникновения нетрадиционных религий считается экзистенциальный вакуум, в 
котором оказались многие западные общества в 19401950е гг., их духовный кризис и утрата ими 
высоких стандартов ценностных жизненных смыслов, потеря нравственной и социальной 
ориентации личности. Их истоки лежат в упадке постиндустриальной материалистической по 
своей сути культуры  масштабных трансформациях ценностей после Второй мировой войны; 
обратной реакции на секуляризацию в виде массовой сакрализации несакральных объектов и 
замещении традиционной религиозности квазирелигиозным сознанием; усугублении чувства 
трагичности от нарастания глобальных угроз (экологический и др. вызовы, политический 
экстремизм, ядерная опасность и т.п.); росте чувства одиночества, отчужденности и бессилия 
человека перед валом обрушившихся на него проблем. 

Классификация нетрадиционных движений  одна из самых сложных тем. Коснемся 
различных подходов к этой, по всей видимости, до конца не разрешимой проблеме. К сожалению, 
ни один из них нельзя назвать ни полностью исчерпывающим, ни полностью адекватным.  

Специалистырелигиоведы из всего многообразия культов условно выделяют пять 
разновидностей нетрадиционных религий. 

Неохристианские объединения. К ним можно отнести распространенные в СНГ следующие 
религиозные секты: «Международная церковь унификации», «Дети Бога», «Церковь тела Христа», 
«Богородничное братство», «Белое братство» и др. Для них характерно стремление объединить 
христианские вероучения с элементами восточных религий. 

. Сайентологическое направление. Название произошло от английского слова sience  наука. 
Направление объединяет различные «космические религии» (типичный представитель  «Церковь 
сайентологии» Рона Хаббарда), которые наукообразно и мистически трактуют различные 
неисследованные явления психики человека и окружающей природы, например связь Земли и 
высших космических сил, контакты с неопознанными летающими объектами. 

Неоориенталистские культы. К ним относятся «Общество сознания Кришны», 
«Тихоокеанский дзенбуддийский центр», «Миссия Божественного света», «Махарай Джи», и др. 
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Это вероучения восточного происхождения, представляющие собой западное воплощение 
индуистских и буддийских культур. Характерной их особенностью является 
антирационалистическая направленность, а также способы психофизического воздействия на 
человека. 

Сатанинские группы. Среди них можно назвать «Церковь Сатаны», культы дьявола и другие 
разновидности зловещих объединений. Они возвеличивают значение зла и насилия, проповедуют 
общение с мистическими источниками зла  демонами, Сатаной. Деятельность их отличается 
особой жестокостью и таинственностью ритуалов посвящения и отправления культов. 

Религиозномистические культы. Речь идет о распространении оккультных учений, новой 
магии, спиритизма, астрологии, колдовства, целительства и других явлений. Как отмечают 
ученыесоциологи, за последние годы  подобные организации уверенно лидируют и получают 
довольно широкую популярность среди населения. 

Нетрадиционные религии формируются как разновидность харизматических культов. 
Обобщенную характеристику основных особенностей новых религиозных вероисповеданий дает 
Л. Н. Митрохин в своей работе «Религиозные культы в США», М., 1984. 

1.Во главе стоит харизматический лидер, уверяющий, что он обладает новым уникальным 
«откровением» относительно Бога и реальности.  

2.Лидер создает особую «семью» или коммуну, в которой его называют «отцом». 
3.Лидер устанавливает обязательные для всех абсолютные правила поведения, но вовсе не 

обязательно следует им сам.  
Группа придерживается катастрофическоапокалиптического взгляда на мир. Члены 

организации часто отказываются от всего имущества, меняют место жительства.  
Используется определенная техника контроля за поведением обращенных, обычно 

предполагающая изоляцию от внешнего мира.  
Культ в этих новых организациях предпочтительно коллективный, используется «техника» 

психологического манипулирования, психотерапия, особое внимание уделяется новообращенным, 
их адаптированию к группе. 

Дворкин А.Л. В работе «Сектоведение. Тоталитарные секты» пишет о том, что все новые 
религиозные движения делятся на «христианские» (например, ЦХ, «виссарионовцы», мормоны, 
«Семья», муниты и т. д.), «восточные» (например, кришнаиты, «Аум Синрикё», 
«Трансцендентальная медитация», «Ананда Марга» и др.), «психологическотерапевтические» 
(например, сайентология, «Лайф Спринг», «ЭСТ» и др.) и движение «Нью эйдж» («Новой эры»). 
Слабость этой классификации в том, что только очень немногие секты можно уместить в одну из 
этих категорий. Например, такая обычно относимая к христианским секта, как мормоны, на самом 
деле в основе своей является гностикоязыческой системой, а другая секта из этой же группы  
мунизм  это чисто восточная смесь шаманизма, синтоизма, конфуцианства и спиритизма в 
обрамлении нескольких христианских терминов. 

Маргарет Тэлер Сингер предлагает следующую классификацию: 
1.Неохристианские религиозные группы  
2.Индуистские и восточные религиозные группы  
3.Оккультные, колдовские и сатанистские группы  
4.Спиритические группы  
5.Дзен и прочие группы с китайскояпонской философскомистической ориентацией  
6.Расовые группы  
7.Группы, возникшие вокруг НЛО и прочих внеземных феноменов  
8.Психологические или психотерапевтические группы  
9.Политические группы  
10. Системы самоусовершенствования, самореализации или саморазвития  
Классификация нетрадиционных религий по Рональду Энроту:  
1.Восточные мистические группы  
2.Псевдохристианские группы  
Духовнопсихологические группы и группы самоусовершенствования  
Эклектичные и синкретические группы  
Парапсихологические, оккультные и астральные группы  
Классификация по Майклу Лангоуну:  
1.Восточная медитация  
2.Движения, основанные на Библии и христианстве  
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3.Оккультизм, сатанизм, колдовство, чёрная магия  
4.Политический терроризм  
5.Психотерапия / самореализация  
6.Группы по избавлению от наркотической зависимости  
7.Коммерческие  
Е.Г. Балагушкин за основу типологии нетрадиционных религий берёт их отношение к 

социальной реальности, в соответствии с чем все религии можно определить как принадлежащие к 
одному из следующих типов: обновленческие, оппозиционные, альтернативные и 
адаптированные.  

Б. Фаликов указывает, что существует четыре типа нетрадиционных религий. К ним 
исследователь относит религиозные объединения, импортированные из других культурных 
ареалов; нетрадиционные религии, возникшие в результате традиции; движения, имеющие своей 
основой оккультную традицию; синкретические нетрадиционные религии. 

О.А. Богданова в основу классификации нетрадиционных религий кладёт их отношение к 
традиционному христианству, исходя из этого исследователь выделяет псевдохристианские, 
нехристианские и антихристианские религии. 

Итак, сложность любой классификации в том, что, по существу, все современные 
тоталитарные секты суть ветви единого оккультного древа. При такой их текучести и эклектизме в 
принципе невозможно создать однозначную классификацию. 

Каждая нетрадиционная религия претендует на универсальность и исключительность своего 
учения. Каждый из лидеров доказывает, что его религия самая справедливая и лучшая, а сам он 
является живым земным богом или пророком Всевышнего, которого должны уважать верующие. 
Именно культ земного бога является одной из характерных признаков нетрадиционных религий. 

Основные признаки нетрадиционных религий по Порублеву Н.: 
1.Возглавляет религиозную общину харизматический лидер, который считает, что он как 

будто получил от сверхъестественной силы, Бога, новое уникальное «объявление» и призванный 
исполнять роль нового мессии. Каждый, кто не разделяет его взглядов глубоко ошибается и 
является последователем сатаны. 

2.Лидер создает собственную религиозную общину, которую называет семьей, коммуной, 
миссией, колонией или центром. В этой религиозной общине лидера называют отцом или 
учителем. Он имеет неограниченную власть. 

3.Лидер, как главный руководитель религиозной общины, устанавливает обязательные 
правила и нормы поведения членов общины, которые провозглашаются священными. Сам лидер 
не обязательно должен придерживаться установленным правил и живет в значительно лучших 
условиях, чем его последователи. 

4.Религиозная община придерживается, как правило, аппокалиптичных взглядов на мир. Ее 
члены отказываются от собственного имущества в пользу религиозной группы, меняют место 
проживания, и собственные имена. 

5.Члены религиозной общины в основном изолируются от внешнего мира с помощью всякой 
техники контроля за поведением верующих. Это достигается максимально насыщенной 
программой разных групповых мероприятий, которые проводятся на протяжении суток. Участие в 
этих мероприятиях рассматриваются верующими и их наставниками как пример высокой 
религиозной дисциплины. В научной литературе это стало называться промыванием мозгов. 

Отечественный сектовед А.Л.Дворкин в работе «Сектоведение» пишет: «У организаций 
кадрового типа имеется много характерных признаков: единый язык (сектантский жаргон), отрыв 
от всего внешнего мира, чернобелое восприятие мира, изменение системы ценностей, когда 
признаются только ценности внутригрупповые». 

Ерышев А.А. выделяет три типа специфических признаков нетрадиционных религий: первый 
тип  организационные особенности, второй  кадровые, третий  вероучительные.  

К организационным можно отнести: поклонение живому божеству (обожествление лидера); 
жесточайшая централизация управления и суровая дисциплина; активное миссионерство; 
активное материальное жертвование или полный отказ верующего от собственности в пользу 
своей общины (т. е. в пользу лидера).  

Кадровые особенности нетрадиционной религии: общая направленность на быстрое и 
радикальное изменение сознания новообращенного; агрессивные методы привлечения и 
удержания своих сторонников, основанные на психологической обработке индивидуума; 
требование безоговорочного принятия вероучения и исполнения культовых предписаний; полное 
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разрушение социальных связей личности и включенность только в структуру группы единоверцев; 
унификация личности верующего до типа «фанатик» или «зомби».  

Вероучительные особенности: отсутствие догматической и обрядовой традиции (вероучение и 
культ находятся в стадии формирования, уточнения); ярко выраженное антихристианство и 
неоязычество (вплоть до идолопоклонства); синтетичность и эклектичность вероучения, в котором 
можно обнаружить и христианские, и восточные, и теософские, и научные понятия, символы и 
мотивы; такая компилятивность вероучения позволяет ему претендовать на обладание абсолютной 
истиной как результату «всеобщего синтеза» духовной традиции человечества; учение и обряд 
носят ярко выраженный мистический характер, коренящийся в системе эзотерических идей и 
установок. 

К особенностям нетрадиционных религий можно отнести и методы вербовки сторонников, 
методы обработки неофита: «бомбардировка любовью» (Вы  центр внимания, восхищения, 
любви); информационная комфортность (Вы получаете ответы на все вопросы); изоляция 
(общение только с единоверцами); строгий режим (ограничение сна и пищи, изнурительные 
духовные практики, тяжелый физический труд). Эти методы присущи, прежде всего, 
тоталитарным (деструктивным) сектам, ставящим под полный контроль сознание и поведение 
адепта, разрушающих его личность. 

Итак, новые религиозные движения могут напоминать классические: как правило, они 
разрабатывают собственное вероучение на основе признаваемого священным текста, существует 
определенная система поклонения и ритуальная практика (чаще всего упрощенная), создаются 
культовые сооружения (залы царств, дома молитв) и т. п. Непременно формируются система 
ценностей и правила поведения, обязательные для последователей. 

Нетрадиционность проявляется в специфике их учения, идей, нравственных установок, а 
также в отсутствии связи с культурной и духовной жизнью конкретного общества. Еще одним 
признаком нетрадиционных религий является то, что они противопоставляют себя традиционным 
вероучениям. Прибывшие изза рубежа миссионеры заявляют о том, что имеющие давнюю 
историю конфессии не могут удовлетворить духовные потребности человека. Некоторые новые 
религии полностью отвергают старые священные тексты, другие же предлагают их новую 
трактовку. В крайних формах нетрадиционные движения могут полностью отвергать 
общечеловеческие гуманистические ценности и требования морали. 

 «Церковь объединения» также известна как «Ассоциация Святого Духа за объединение 
мирового христианства». Организация зародилась в 1954 г. в Южной Корее преподобным Сан 
Мен Муном. Он утверждает, что ему в шестнадцатилетнем возрасте явился Христос, призвавший 
его к служению. По различным обвинениям Мун трижды сидел в тюрьме. Сам он считает, что 
подвергался гонениям за веру, однако в действительности был наказан за сексуальные извращения 
и двоеженство. С 1972 г. Мун проживает в США, где ему удалось широко развернуть 
миссионерскую и коммерческую деятельность. Руководящий центр мунитов находится в Нью
Йорке.  

Человеческая история, согласно Муну, делится на три эпохи: век Ветхого завета, век Нового 
завета, век Завершенного завета. Истина, предназначенная для первой и второй эпох, содержится в 
Библии. Однако к ХХ в. Библия уже устарела и перестала быть путем к спасению. Поэтому Мун 
объявил себя мессией третьей эпохи  эпохи Завершенного завета, который изложен в его 
собственных книгах. 

Учение Муна представляет собой противоречивую и сильно отличающуюся от традиционной 
версию христианства в сочетании с положениями, заимствованными из восточных религий. 

«Церковь унификации» функционирует во всем мире как «семья». Себя и свою жену Мун 
объявил истинными родителями всех людей. «Ваши физические родители лишь инструмент, 
чтобы вас создать»,  говорит он. При этом муниты, вступающие в новую «семью», обязаны 
оставить свои настоящие семьи. Мун учит тому, что главное  это составляющие церковь люди, 
заботящиеся друг о друге. Члены церкви жертвуют религиозной общине деньги и имущество. 
Каждый последователь стремится обрести «новое рождение» и принять активное участие в 
строительстве царства Божия. Мун призывает создать всемирное «истинное государство» путем 
объединения всего человечества под его началом. 

Жизнь в общинах мунитов состоит из бесконечных семинаров, песнопений, изнурительного 
бесплатного труда. Распорядок дня строго контролируется: адепты обязаны в отведенное время 
посещать занятия, работать, участвовать в спортивных играх или танцах, при этом время на сон 
ограничено. Жесткая дисциплина дополняется системой тотального контроля друг за другом. 
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Согласно учению «Церкви унификации», человек может достичь жизненной гармонии только 
в правильном браке. Поэтому Мун лично участвует в формировании семейных пар из числа 
потенциальных женихов и невест. На основе фотографий и анкет формируются будущие семьи, а 
процедура бракосочетания проходит одновременно для множества молодоженов. 

Последователи Муна отказываются от своей земли и собственности в пользу секты, они 
обязаны заниматься активной миссионерской деятельностью, бесплатно трудиться на благо 
церкви, собирать пожертвования и беспрекословно подчиняться своим наставникам. Благодаря 
использованию бесплатного труда верующих Мун получает многомиллиардные доходы, а его 
церковь превратилась в гигантскую корпорацию, включающую сотни предприятий по всему миру. 

Благодаря активному проповедничеству, муниты создали свои общины в 160 странах, 
включая Казахстан. Для вербовки адептов они создали ряд организаций с благовидными 
названиями, среди которых «Всемирная ассоциация семей за мир во всем мире», «Федерация 
студентов за мир во всем мире», «Федерация женщин за мир во всем мире», «Международная 
межрелигиозная федерация за мир во всем мире» и т.д. Такого рода организации ведут активную 
работу с различными категориями населения, включая студентов и школьников, проводят 
конференции. 

Между тем во многих странах Муна и его последователей обвиняют в нарушении закона. В 
США Мун был обвинен в уклонении от уплаты налогов. Ему запрещен въезд в Великобританию и 
Германию. Судебные процессы по делам, связанным с деятельностью мунитов, проходили в 
десятках государств.  

 «Церковь Единой веры» Виссариона. Другие названия: «Церковь Последнего Завета», 
«Община единой веры». 

Это псевдохристианский тоталитарный культ, возглавляемый "новым мессией"  
Виссарионом. 

Основатель, глава церкви последнего завета и ее высшее духовное лицо  Сергей Анатольевич 
Тороп 1961 года рождения, бывший сотрудник милиции г. Минусинска Красноярского края, 
больше известен под культовым именем Виссарион. С. Тороп утверждает, что в январе 1991 г. 
принял крещение от небесного Отца, получив новое имя  Виссарион, и "благословение" на 
создание единой объединяющей веры, представляющей собой воплощение всех существующих 
религий.  

Ориентировочно в августе 1991г. он организовал секту. Уверовав в его учение, несколько 
тысяч людей продали свои квартиры в Москве, СанктПетербурге и других городах, передали 
значительные суммы в кассу организации и переселились в Красноярский край. В июне 1994 г. 
они объединились в "Общину единой веры", а в 1995 г. перерегистрировались в "Церковь 
Последнего Завета".  

Во второй половине 1994 г. инициативная группа последователей Виссариона выступила с 
предложением создать в Курагинском районе Красноярского края "экспериментальное 
экологическое поселение". Для построения поселения администрация района выделило из лесного 
фонда 250 га земли. Проектируемое в настоящее время поселение рассчитано на 120 семей.  

По утверждениям сектантов, в их общине придерживаются, исходя из "этических и 
мировоззренческих принципов", строгого вегетарианства, а рацион питания составляют 
исключительно продукты растительного происхождения. В реальности практикуется 
"агрессивная" диета, при которой беременные женщины и дети лишены необходимых 
питательных веществ, а кормящим матерям даже запрещается кормить детей грудным молоком. 
По показаниям врачей, имеется несколько случаев истощения фанатичных последователей 
Виссариона. Практикуются роды в воде (в обыкновенной бочке), не разрешается делать детям 
прививки, прибегать к медикаментам в случае болезни. Основатель секты С. Тороп подтвердил 
факты самоубийств среди своих последователей, что, впрочем, с его точки зрения, вполне 
приемлемый способ ухода из жизни. По мнению специалистов, в связи с несостоятельностью 
проекта Виссариона построить город избранных и невозможностью возвращения членов секты к 
прежним местам жительства, могут произойти массовые самоубийства последователей культа. 
Предпосылки к такой развязке создают и некоторые "заповеди" Виссариона ("не осуждай 
уходящего"), оправдывающие самоубийство.  

Одним из важнейших направлений деятельности в культе считается издание и 
распространение видео и аудиокассет с проповедями Виссариона, культовой литературы, 
посредством чего происходит обращение новых адептов.  
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По данным руководства "церкви", у нее около 50 тыс. последователей в 83 населенных 
пунктах стран СНГ и зарубежья.  

Виссарион составил свой "Последний завет" с человечеством, чтобы совершить "Великое 
Священное Воссоединение" всех существующих религий. Реально учение Виссариона  смесь 
космологии, христианства и йоги. Христианству он отводит центральную роль, при этом 
фактически извращая его.  

Виссарион выдвигает пять основных постулатов. Творец вселенной (Абсолют) материален, в 
нем нет ни добра, ни зла. Творец человеческой души  Отец Небесный  создатель добра, источник 
Духа Жизни, который, слившись с энергией Сердца ЗемлиМатушки, породил Сына Божия. 
Существует и ад, и рай. Из индуизма взято учение о переселении души. Души, выполнившие свое 
предназначение, развившиеся духовно, пребывают в раю. Неспособные к духовному росту 
оказываются в аду. Человек воплощается на земле до десяти раз и каждый раз получает 
возможность для духовного роста. Есть вирус зла, который обитает только на Земле и только 
среди людей. Он и есть дьявол. Дьявола породили люди, точнее, их греховные помыслы. Мысль 
человека материальна, она никуда не пропадает, и злые мысли породили злых духов. 

Итак, я считаю, что масса рядовых верующих стала жертвой не столько Виссариона, Мунна и 
других, сколько всей драматической переломной ситуации в стране. Не захотев тихо вымирать 
поодиночке, люди бросили вызов обществу. 

 
Библиографический указатель: 

 
1.Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в капиталистических странах Запада и их 

влияние на молодежь. М., 1980.  
2. Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России.  М., 1999.  
3.Кузнецова Т.Н. Мунизм: вероучение, религиозная практика и образ жизни последователей 

Сан Мён Муна. М., 1999. 
4.Гараджа В.И. Религиоведение. М., 1994. 
5.Угринович Д.М. Введение в религиоведение. М., 1985. 
6.Яблоков H.H. Основы теоретического религиоведения. М., 1994. 
7.Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Н.Новгород. 2003. 
 
 
УДК 343.342 (574) 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ДІНИ БІРЛЕСТІКТЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ 
МӘРТЕБЕСІ 

 
Искакова И. Е. ст. преподаватель кафедры ПРЭО, КЭУК, Караганда, Казахстан 

 
Қазақстан Республикасының заманауи даму кезеңінде түсініктердің қатынасы ең маңызды 

сұрақ: мемлекет және дін, сонымен қатар Қазақстан Республикасында діни бірлестіктердің 
әрекеттерін құқықтық реттеу ерекшеліктері туралы болады. Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жыл 
ішінде, Қазақстан Республикасының діни қарымқатынастарды реттеу осы салада қоғамдық 
қатынастарды реттеуде қажетті үлкен тәжірибе жинақталды, осының нәтижесінде Қазақстанда 
әртүрлі діни бағыттағы өкілдер арасында дінаралық келісім қамтамасыз етілген.  

Діни бірлестіктер мәртебесіне қарай жергілікті, өңірлік және республикалық болып құрылуы 
мүмкін. 

Қазақстан Республикасының кемінде елу азаматының бастамасы бойынша құрылған, бір 
облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың шегінде әрекет ететін діни 
бірлестік жергілікті діни бірлестік болып танылады.  

Кемінде екі облыстан, республикалық маңызы бар қалалардан және астанадан өкілдік 
ететін, олардың әрқайсысынан Қазақстан Республикасының кемінде екі жүз елу азаматы бар екі 
және одан да көп жергілікті діни бірлестіктердің қатысушылары (мүшелері) болып табылатын, 
Қазақстан Республикасының кемінде бес жүз азаматының бастамасы бойынша құрылған діни 
бірлестік  өңірлік діни бірлестік болып табылады. 

Өңірлік діни бірлестіктер өз қызметін аталған жергілікті діни бірлестіктердің қызметінің 
территориясы шегінде  ұйымдастырады және жүзеге асырады. 
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Барлық облыстардан, республикалық маңызы бар қалалардан және астанадан өкілдік 
ететін, Қазақстан Республикасының кемінде бес мың азаматының бастамасы бойынша құрылған, 
олардың әрқайсысында Қазақстан Республикасының кемінде үш жүз азаматы бар, сондайақ 
Қазақстан Республикасының барлық аумағында өз құрылымдық бөлімшелері (филиалдары мен 
өкілдіктері) бар діни бірлестік республикалық діни бірлестік болып танылады.  

Өңірлік діни бірлестіктердің ерекшелігі болып оларды құру тәртібі табылады. Заңдылықпен 
тұрақтандырылғандай, тек өңірлік діни бірлестіктерді құру екі немесе одан да көп жергілікті діни 
бірлестіктерді құрғаннан кейін мүмкін, ал  республикалық діни бірлестікті құруда жергілікті 
немесе өңірлік діни бірлестіктердің қатарын құру мен тіркеу талап етілмейді. 

Діни бірлестіктер оларды мемлекеттік тіркеген күннен бастап заңды тұлға құқық 
қабілеттілігіне ие болады. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 33 бабының 1 
пунктіне сәйкес, заңды тұлға болып меншiк, шаруашылық жүргiзу немесе жедел басқару 
құқығындағы оқшау мүлкi бар және сол мүлiкпен өз мiндеттемелерi бойынша жауап беретiн, өз 
атынан мүлiктiк және мүлiктiк емес жеке құқықтар мен мiндеттерге ие болып, оларды жүзеге 
асыра алатын, сотта талапкер және жауапкер бола алатын ұйым танылады [1]. 

ҚР «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Заңының 7 бабында діни жоралар мен 
рәсімдер ғибадат үйлерінде (ғимараттарда) және оларға бөлінген аумақта, табыну орындарында, 
діни бірлестіктер мекемелерінде, зираттар мен крематорийлерде салттық қажеттілік туындаған 
жағдайда жақын тұратын адамдардың құқықтары мен мүдделерін сақтау шартымен үйлерде 
бөгетсіз жүргізіледі. Басқа жағдайларда діни ісшаралар жиналыстар, митингілер, 
демонстрациялар мен шерулер өткізу үшін белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады делінген [2]. 

Сондайақ діни жоралар мен рәсімдерді, сондайақ миссионерлік қызметті: 
1) мемлекеттік органдардың, ұйымдар мен мекемелердің; 
2) қарулы күштер, басқа әскерлер мен әскери құралымдардың, құқық қорғау 

органдарының, азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғаумен, қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етумен байланысты басқа да қызметтердің; 
      3) рухани (діни) оқу орындарын қоспағанда, білім беру ұйымдарының ғимараттарында және 
оларға бөлінген аумақта өткізуге (орындауға) жол берілмейді.  

Рухани (діни) оқу орындарын мемлекеттік тіркеу ҚР «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу 
және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» Заңына сәйкес  білім туралы және діни 
бірлестіктер мен діни қызмет туралы заңдылықпен қарастырылған ерекшеліктер негізінде 
жүргізіледі  [2]. 

ҚР «Діни қызмет пен діни бірлестіктер туралы» Заңының 13 бабының 3 тармағына сәйкес 
республикалық діни бірлестіктер және өңірлік діни бірлестіктер өз жарғыларына сәйкес діни 
қызметшілер даярлаудың кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын рухани (діни) мекемелері 
мен білім беру ұйымдары нысанында құруға құқылы [2]. 

Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу 
нұсқаулығында діни басқаруға (орталыққа) негізделген діни оқу орындарындағы, мешіттердегі, 
монастырлар мен басқа да діни бірлестіктердегі  жарғылар (ережелер) осы аталған діни 
басқармалармен (орталықтармен)  бекітілетіндігі көрсетілген [3]. Тіркеу үшін олардың құрылуы 
туралы діни басқарманың (орталықтың) уәкілетті органының шешімі ұсынылады. 

Қазақстан Республикасында білім беру мен тәрбиелеу жүйесі, рухани (діни) білім беру 
ұйымдарын қоспағанда, дін мен діни бірлестіктерден бөлінген және зайырлы сипатқа ие. Білім 
берудің зайырлы сипаты білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың бір қағидасы түрінде 
көрсетілген [4]. Қазақстандық заңдылық нормаларына сәйкес білім беру ұйымдарында діни сауат 
аштыруға жол берілмейді. 

ҚР «Білім туралы» заңына сәйкес рухани (діни) білім беру ұйымдары  дін қызметшілерін 
даярлаудың кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын оқу орындары танылады [4]. 

Рухани білім беру қызметі лицензиялануы тиіс. 
Рухани білім беру қызметін жүзеге асыруға лицензия алу үшін қажет: 
1) діни бірлестіктердің қоятын талабына сәйкес профиль бойынша дайындауға жоғары 

рухани білімі бар штаттық оқытушылардың болуы; 
2) оқытудың толық циклындағы оқушылардың контингент қатынасы бойынша оқу 

әдебиеттер қорының болуы – бір оқушыға 50 бірліктен кем емес баспа саны; 
3) меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында оқу үрдісін 

ұйымдастыру үшін санитарлық ережелер мен нормалардың талаптарына  сәйкес келетін оқу
материалдық базаның болуы; 
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4) оқушыларға медициналық көмек көрсетудің болуы; 
5) оқушылар үшін тамақтану объектісінің болуы; 
6) аталған діни ұйымның қызмет етуінің мақсатын негіздейтін сәйкесінше діни 

басқарманың (орталықтың) өтінішінің және  Қазақстан Республикасы территориясында діни 
конфессияның тіркелгендігі туралы куәлігінің көшірмесінің болуы; 

7) діни конфессия басшысымен бекітілген дайындық профилі бойынша білім беру 
бағдарламаларының (оқу жоспарының) болуы; 

8) Дін істері бойынша Қазақстан Республикасы Агенттігінің көрсетілген діни білім беру 
бағдарламаларына қорытындысының болуы. 

Сонымен қатар Қазақстан Республикасының «Лицензиялау туралы» заңына сәйкес рухани 
оқу мекемелерінде білім алу үшін шет елге жіберуге қызметті жүзеге асыру үшін лицензия алу 
қажеттілігі көрсетілген [5]. 

11 қазан 2011 жылы қабылданған ҚР «діни қызмет пен діни бірлестіктер туралы» Заңына 
сәйкес қызметтері діни қызметпен байланысты заңды тұлғалардың келесідей міндеттері 
туындайды: 

 діни бірлестіктер құрылтайшы құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге, 
сонымен қатар ҚР «Діни қызмет пен діни бірлестіктер туралы» Заңының талаптарына 
сәйкестендіруге, сондайақ ҚР «Діни қызмет пен діни бірлестіктер туралы» Заңының күшіне енген 
күнінен бастап бір жыл ішінде діни бірлестік мәртебесін куәландыратын құжаттарды тіркеу 
органдарына тапсыруға  міндетті. 

 діни бірлестіктерден басқа ұйымдыққұқықтық нысандағы діни мүдделер мен 
қажеттіліктерді қанағаттандырумен айналысатын заңды тұлғалар да ҚР «Діни қызмет пен діни 
бірлестіктер туралы» Заңының күшіне енген күнінен бастап бір жыл ішінде өздерінің құрылтай 
құжаттарына сәйкесінше өзгерістер енгізуге міндетті [2]. 

Көрсетілген мерзімдер өткен соң ҚР «Діни қызмет пен діни бірлестіктер туралы» Заңының 
талаптарына өз құрылтай құжаттарын сәйкестендірмеген заңды тұлғалар  діни бірлестіктерді 
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын органға талабы бойынша соттық тәртіппен таратылады. 

Осылайша, діни бірлестіктердің қызметін реттейтін жаңа заңның қабылдануына сәйкес діни 
бірлестікті тіркеуді жүзеге асыру үшін  дінтану сараптамасының қорытындысымен қатар, 
анықталған негізде азамат бастамашылар (діни бірлестік мәртебесіне қарамастан) қажет. 

Егер, діни бірлестіктер жоғарыда көрсетілген заңның қабылдануына дейін тіркелген болса, 
құрылтай құжаттарын Заңға сәйкестендіру қажет, осыған байланысты ҚР «Діни қызмет пен діни 
бірлестіктер туралы» Заңына сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізу процедурасын  өткізу 
керек. 

Азаматтардың дінге көзқарасына қарамастан олардың азаматтық құқықтарының 
бұзылуына, діни қызметіне заңсыз кедергі келтіруге немесе олардың діни сезімдерін қорлауға, 
қайсыбір дінді ұстанушылар қадір тұтатын заттарды, құрылыстар мен орындарды қорлауға жол 
берілмейді.  

Берілген заңда миссионерлік қызметті реттеуді атап көрсеткен жөн: 
Заңның 8 бабына сәйкес миссионерлік қызметтер Қазақстан Республикасының азаматтарына 

және шетелдіктерге, сонымен қатар азаматтығы жоқ тұлғаларға тіркеуден өткеннен кейін рұқсат 
етіледі [2]. Бұрынғы қолданылған заңнан ерекшелігі миссионерлер болып, енді шетел азаматтары 
және азаматтығы жоқ тұлғалар ғана емес, ҚР азаматтары да табылады. Миссионерлік 
қызметтердің  міндетті шарттары миссионерлердің тіркелуі болып табылады.   

«Миссионерлік қызметті жүзеге асыру, тіркеуден және қайта тіркелуден өту» мемлекеттік 
қызмет көрсету стандарты бекітілді [6]. ҚР Агенттігі төрағасының бұйрығымен  2012 жылы  
шілденің 18нен мемлекеттік қызмет көрсетудің Регламенті бекітілді  "Миссионерлік қызметті 
жүзеге асыру, тіркеуден және қайта тіркелуден өту " [6]. 

Тіркеуді жергілікті бөлімшелердегі уәкілетті органдар  арнайы мерзімде, құжат берілген 
күннен бастап 30 күнтізбелік уақыт аралығында жүзеге асырады.  Тіркеу мерзімі миссионерлер 
ұсынысымен дінтанушы сарапшылардың материалдарының қорытындысын алу үшін 
тоқтатылады.   Қазақстан Республикасының аумағында миссионерлер жыл сайын жергілікті 
бөлімшелердің уәкілетті органдарында қайта тіркеуден өтуге міндетті. Миссионерлердің қайта 
тіркеуден өтуі бастапқы тіркеу сияқты өтеді.    

Шетел мемлекеттерімен берілген құжат Қазақстан Республикасына  қазақша және орысша 
аудармаларының дұрыстығымен нотариалды куәландырылған күйінде және Қазақстан 
Республикасында аудармашы аударма жасаған дәл өзінің қолын нотариалды куәландырып 
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ұсынады.    
Дінтанушы сараптаманың теріс қорытындысын негізге алып миссионер ретінде, сонымен 

бірге егер миссионерлік қызмет конституциялық құрылысқа, қоғамдық тәртіпке, құқыққа және 
адамның бостандығына, денсаулығына және тұрғындардың адамгершілігіне қауіп тудыратын 
жағдайда  тіркеуден бас тарту мүмкін екенін атап айтуға болады.  Қабылдамауға тағы бір себеп, 
көрсетілген стандарттың 11 пунктінде қарастырылғандай құжаттарда күмәнді мәліметтерді 
көрсету болып табылады [6]. 

Миссионерлерге діни мазмұндағы материалдарды және діни тұрғыдағы нәрселерді 
дінтанушы сараптаманың дұрыс шешімін алғаннан кейін  қолдануға  болады.  Миссионерлік 
қызметті тіркеусіз іске асыруға болмайды, және одан басқа Қазақстан Республикасының 
Кодексінің Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 490 бабының 3 тармағына сәйкес әкімшілік  
жауапкершілікке тартылады [7]. 

Діни қызметтер және діни бірлестіктер туралы ҚР заңын бұзу жауапкершілігі әртүрлі 
нормативтік құқықтық актілерде бекітілген: ҚР қылмыстық кодексінде  (145 бап  "Азаматтардың 
тең құқықтылығын бұзу", 174 бап "Әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік немесе діни араздықты 
қоздыру", 182 бап «Экстремистік топ құру, оған басшылық ету немесе оның әрекетіне қатысу», 
183 бап «Бұқаралық ақпарат құралдарында экстремистік материалдыарды жариялауға рұқсат 
беру», 404 бап  "Заңсыз қоғамдық және басқа да бірлестіктер құру немесе олардың қызметіне 
қатысу", 405 бап "Қоғамдық немесе діни бірлестіктің не өзге де ұйымның экстремизмді жүзеге 
асыруына байланысты олардың қызметіне тыйым салу немесе тарату туралы сот шешімінен кейін 
олардың қызметін ұйымдастыру" [8], ҚР кодексінде "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" (489 
бап "ҚР заңдарында белгіленген тәртіппен тіркелмеген қоғамдық, діни бірлестіктердің қызметіне 
басшылық жасау, қатысу, сондайақ олардың қызметін қаржыландыру",  490 бап "Діни сенім 
бостандығы және діни бірлестіктер туралы заңдарды бұзу") [7] және басқалар. 

Діни бірлестіктерге ең қатал жауапкершілік жаза, оны жою немесе соттың шешімімен 
қызметіне бөгет болып табылады. 

Қазіргі уақытта Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың белгілеген шеңберінде діни бағыттағы 
мемлекеттік саясаты мемлекеттікконфессиялық байланыстарды және діни үрдістерді басқарудың 
стратегиясын біркелкі жүйемен қалыптастыру жалғасып жатыр.   
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Клишина М.В., к.ф.н.,профессор, Альжебаева А.Н., ст.гр. МО13  

КЭУК, Караганда, Казахстан 
 
В настоящее время в нашей стране усилилось влияние различных религиозных движений. 

Повсеместно отмечается увеличение активности прозелитической деятельности разных 
религиозных групп. Религиозные организации развивают просветительскую, благотворительную, 
политическую деятельность. Однако в общественной жизни наряду с положительными 
результатами деятельности религиозных организаций наблюдаются иные явления  нарушение 
прав человека, противоправные действия, религиозный экстремизм. На некоторые религиозные 
группы возлагается ответственность за действия своих адептов, направленные против общества и 
личности. 

Ряд действующих ныне религиозных объединений в силу особенностей их внутренней 
организации, вероучения, отношения к традиционным религиям называют сектами, то есть 
«ограниченными группами, отмежевавшимися от основных конфессий и жестко требующими 
признания правоты своего вероучения, связанных с ним морали и образа жизни» [1 с. 190]. 

Деятельность таких религиозных групп может не иметь явно противоправного содержания, 
однако негативное влияние религиозной организации на ее адепта может быть определенно и ярко 
выражено. Член секты «духовно отрывается от семьи, народа, государства, в его сознании 
происходят значительные изменения  разрушению подвергается национальная ментальность, 
гражданственность и патриотизм» [2, с. 99]. Происходит, по мнению ряда авторов, «увод личности 
от проверенных вековым народным опытом ценностей духовной культуры в антигуманную и 
беспочвенную мистику» [3 с. 107]. Воздействие сект на общество характеризуется как 
разрушительное, разрушаются гуманистические, религиозные, гражданские ценности. 

Деструктивные религиозные организации (объединения), тоталитарные секты — это 
социальноинституциональные новообразования современной религии, деятельность которых 
содержит элементы психического и (или) физического насилия, действующие в оппозиции к 
традиционной религиозности и в разной степени разрушительно по отношению к естественному, 
гармоничному состоянию личности, а также к созидательным общественным традициям и нормам, 
сложившимся социальным структурам, культуре и т. п.[4]. 

Большинство неофитов нетрадиционных религиозных групп  молодые люди. Уход от 
активной общественной жизни, работы, учебы, службы в армии, разрыв семейных связей 
являются частыми последствиями участия в таких организациях. 

Используя естественную духовную потребность человека и тягу его к поиску истины, 
тоталитарная секта желает поработить не только человека, но и заставить служить себе имя самого 
Бога.  

Отец Иоанн, священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит, привел 
признаки, по которым можно отличить тоталитарные секты: 

1.Тоталитарные секты отличаются не только убеждённостью в том, что все кроме них 
неизбежно погибнут, но и радостью по этому поводу. 

2.Каждая секта считает, что только она нашла единственно правильный путь богопознания. и 
что Бог поручил ей поведать о Нём всему миру. 

3.Всякая секта оперирует неким тайным учением, которое скрывается от непосвящённых, и 
главные моменты его сообщаются только после обращения в веру, когда обратного пути уже нет. 
Это, в основном, отречение в какойто форме от Христа и ограничения в образе жизни членов 
секты. 

4.В секте, по мере посвящённости, собственно религиозное вытесняется служением не Богу, а 
интересам организации, которые всецело определяются интересами её лидеров. Связь с Богом 
заменяется преданностью человеку  учителю, или группе лидеров, которые действуют от его 
имени. 

Большая энциклопедия «Терра» выделяет следующие признаки тоталитарной секты [5, с. 435]: 
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1.Наличие выдающегося харизматичного лидера («гуру», «учитель») (рассматривается в 
качестве «просветлённого», «святого» или посредника между Богом и людьми); 

2. Недолговечность существования (в среднем полтора поколения, пока жив лидер и лично 
общавшиеся с ним приближённые); 

3. Отсутствие разномыслия и критического мышления; 
4. Внутренняя непрозрачность структуры и идеологии; 
5.Обман рядовых членов путём умолчания, сокрытия и цензурирования информации; 
6. Навязчивая пропаганда для привлечения новых членов; 
7. Контроль над личностью (промывание мозгов) (изоляция адептов от внешнего мира, запрет 

на свидания с семьёй, чтение книг, газет, просмотра телевизора, прослушивания радио); 
8.Психологическое давление; 
9. Провозглашение внешнего мира злом; 
10.Использование рядовых членов для совершения преступлений (массовые самоубийства, 

террористические акты); 
А. В. Кузьмин дал следующую характеристику вероучения деструктивной секты по [6]: 
1.Вероучительное оправдание применения контроля и манипуляции в отношении неофитов и 

адептов секты; 
2.Религиозно трактуемое учение об авторитете лидера секты и его неограниченных властных 

полномочиях, распространяющихся в рамках жесткой иерархической системы с горизонтальной 
системой власти; 

3. Наличие жесткой системы требований и предписаний, необходимых для достижения, 
ожидаемого от членства в секте результата — духовного спасения, очищения, исцеления, 
обогащения и других целей; 

4.Непостоянство критериев истины, возможность изменения основополагающих положений и 
догм вероучения в зависимости от внешних обстоятельств; 

5.Синкретизм вероучения, основанный на религиозном откровении лидера секты; 
6.Наличие тайных уровней посвящения в зависимости от статуса адепта в иерархической 

системе секты; 
7.Вероучительное оправдание активной деятельности на благо организации; 
8.Вероучительное обоснование исключительности последователей секты и процесс 

формирования чувства элитарности среди её последователей; 
9.Вероучительное обоснование необходимости применения насилия по отношению к бывшим 

последователям и критикам секты; 
10. Наличие в вероучении интенсивных апокалипсических ожиданий; 
11.Вероучительное обоснование претензий группы на мировое политическое господство. 
Основным механизмом вовлечения и удержания в культовой группе является деструктивный 

«контроль сознания», который направлен на изменение системы ценностных ориентаций адептов. 
Коллективное внушение как социальнопсихологический феномен уже достаточно давно 

изучается с самых разных сторон: медицинских, психологических, социальных, культурных, но до 
сих пор он так и не познан окончательно. Причина в том, что исследование сект очень затруднено, 
так как, вопервых, их создатели жестко пресекают такие попытки, вовторых, психологические 
механизмы заражения и внушения делают включённое наблюдение трудно осуществимым. Кроме 
того, как отмечают исследователи, «современный манипулятор не стоит на месте, он развивается и 
беспрестанно совершенствуется в выборе средств манипулирования»[7]. 

Тем не менее, общая схема привлечения и удержания последователей достаточно прозрачна 
для современной науки. В значительной части как зарубежных, так и российских исследований 
форм манипулирования в организациях с признаками деструктивных культов наблюдается 
достаточно высокая степень согласованности признаков и критериев, характеризующих данный 
феномен. Воздействие, осуществляемое с помощью механизмов манипуляции и контроля 
сознания, является систематическим, четко организованным, непрерывным и латентным 
процессом; манипуляция и контроль сознания не позволяют завербованным людям реально 
оценивать происходящее с ними в секте и исключают возможность свободного выбора, оставаться 
в группе или покинуть её [8]. 

Для привлечения и удержания последователей, насильственного управления их психикой и 
поведением секты активно используют научные разработки в области психологии и химии: 
методы психофизиологического воздействия, психотропные средства, психоактивные вещества и 
токсиканты[9]. Иногда контроль над психологическим состоянием адептов сопровождается 
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жестким вегетарианством (веганством), что позволяет держать плохо подготовленный к этой 
системе организм в пограничном состоянии[10,с. 848]. Лидерами тоталитарных сект, по 
утверждению А. Л. Дворкина, часто становятся люди, знающие механизмы человеческой психики. 
Большинство людей не обладают достаточными навыками выявления скрытых механизмов 
контроля и умением с ними справляться; незрелому прозелиту трудно защищать ощущение чего
то неправильного против профессионала, который максимально пользуется несовершенством 
понимания новообращенным проделанных с ним «трюков»[11, с. 134]. 

Согласно классической для американской психологической науки модели деструктивного 
воздействия тоталитарных групп Р. Дж. Лифтона выделяется 8 элементов, ведущих к 
отрицательным изменениям сознания адептов[12]: 

1.Средовой контроль — жесткое структурирование окружения, в котором общение 
регулируется, а допуск к информации строго контролируется. 

2.Мистическое манипулирование — использование запланированной или подстроенной 
«спонтанной», «непосредственной» ситуации для придания ей смысла, выгодного манипуляторам. 
Например, физиологические и психологические изменения при переходе на вегетарианское 
питание объясняются «нисхождением святого духа». 

3.Требование чистоты — резкое деление мира на «чистый» и «нечистый», «хороший» и 
«плохой». Тоталитарная секта — «хорошая» и «чистая», все остальное — «плохое» и «грязное». 

4.Культ исповеди — требование непрерывной исповеди и интимных признаний для 
уничтожения границ личности и поддержания чувства вины. Значимая с точки зрения управления 
поведением новичка информация становится известной не только его «куратору», но и 
вышестоящим звеньям управления секты. 

5.«Святая наука» — объявление своей догмы абсолютной, полной и вечной истиной. Любая 
информация, которая противоречит этой абсолютной истине, считается ложной. 

6.Передёрнутый (подтасованный) язык (англ. loading language) — создание специального 
клишированного словаря внутригруппового общения с целью устранения самой основы для 
самостоятельного и критического мышления. В основном язык культа основывается на легко 
запоминающихся, малопонятных нормальному человеку терминах, сужающих для адепта картину 
мира; верующему теперь гораздо легче общаться с сектантами и гораздо труднее — с родными, 
друзьями и другими людьми. 

7.Доктрина выше личности — доктрина более реальна и истинна, чем личность и её 
индивидуальный опыт. 

8.Разделение существования — члены группы имеют право на жизнь и существование, 
остальные — нет, то есть «цель оправдывает любые средства». 

Система показателей возможных деструктивных последствий психологического воздействия в 
коллективном «богослужении» включает в себя внешние средства воздействия на анализаторы, 
направленные на формирование гипнозоподобных измененных состояний сознания 
(использование чёткой ритмичной музыки, совместные ритмичные движения, совместное пение 
зала и хора); частые коллективные «богослужения» (более десяти раз в неделю), в процессе 
которых используются средства внешнего психологического воздействия[13]. Используется ряд 
психотехник, таких как совместное монотонное скандирование, многочасовое повторение мантр, 
гудение, громкое хоровое пение с особыми ритмами, «заражающие церемонии», провоцирующие 
новичка к экспрессивному выражению эмоций (возгласы, восклицания, плач, смех, ритмичные 
движения, аплодисменты). Общая продолжительность молений для новичка может достигать 60—
65 часов в неделю. При исполнении многочасовых и довольно однообразных культовых ритуалов 
формируется стойкое торможение эмоций и притупление желаний, характерных для обычной 
жизни[12]. 

Процедуры введения верующих в «сумеречное состояние сознания», при котором у человека 
частично отключается критическое восприятие информации, включают[12]: 

1.Использование медитативной музыки с многократно повторяющейся, монотонно 
усыпляющей мелодией; 

2.Применение слабых наркотиков или галлюциногенов; 
3.Лишение нормального сна; 
4.Не восполняющий затраты энергии режим питания (строгое веганство; иногда также 

предписывается воздержание от сахара и соли); 
5.Создание хронической усталости от непосильной работы; 
6.Усиление навязчивого страха по поводу близкого «конца света». 
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Культовая идеологическая обработка отличается благодаря замыканию — тому, что особая 
культовая система взглядов мешает интеграции и стремится уничтожить (представить в качестве 
неубедительной) любую конкурирующую или неблагосклонную сферу мышления[11]. Секта 
системно ведёт человека к отказу от тех контактов и отношений, которые могут помешать его 
всепоглощающей работе на интересы лидеров культа[12]. 

Кандидат психологических наук, доцент кафедры «Общей и этнической психологии» КазНУ 
им. альФараби М. Н. Кунанбаева и её соавтор М. Ж. Ыдрышева выделяют следующие способы 
вовлечения[14]: 

1.Приёмы нейролингвистического программирования; 
2.Методы суггестивной психологии; 
3.Методы телесноориентированной терапии; 
4.Групповые тренинговые технологии; 
5.«Бомбардировка любовью» (целенаправленное принятие новичка, выраженное в 

безусловном одобрении и поддержке всех его действий, через похлопывание, поглаживание, 
улыбки); 

6.Скрытое психологическое давление через усиление чувства вины и стыда; 
7.Приёмы введения в состояние транса посредством воздействия музыки, песнопений, 

групповых ритуалов и обрядов инициации; 
8.Применение психотропных веществ (угощения и напитки, вызывающих расслабление и 

затуманивание сознания, алкоголь, галлюциногены и др.); 
9.Воздействие на коллективное бессознательное через архетипы («отца, старца, мудреца, 

наставника, учителя и т. д.», «архетип матери, Родины и т. д.», архетипы генеалогического древа, 
родословной, родовых корней и т. д.); 

10.Разделение мира на «своих» и «чужих», «благоверных» и «отступников» , на «людей 
добра» и «людей зла». 

11.Поиск врага, против которого следует бороться (например, под знаменем «демократии или 
свободы»). 

Следствием воздействия деструктивных культов является разрушение личности человека, 
семейных и родственных отношений, подрыв физического и душевного здоровья, что, как 
правило, приводит к социальному отчуждению. Член организации лишается способности 
самостоятельно принимать жизненно важные для себя решения, отдавая добровольно роль 
«ведущего» лидеру своей организации и тотально теряя способность ориентироваться в 
жизненных ценностях, он оторван от социальной практики, от исторических, социальных, 
культурных традиций общества, все его функции (информационная, ориентировочная, творческая, 
регулятивноуправленческая и оценка явлений действительности) находятся под контролем 
культа, вплоть до потери адептом способности к осознанноволевому поведению (юридический 
критерий невменяемости), либо значительного ограничения избирательности поведения[15]. 

Дезадаптивные методы воздействия на личность, использующиеся религиозными «сектами» в 
отношении своих адептов, приводят к нарушению у них социальной адаптации, смене жизненных 
стереотипов и создают предпосылки для первичного развития или усугубления уже имеющихся 
психических и поведенческих расстройств[16]. Последствием пребывания в таких объединениях 
является целый комплекс негативных психоэмоциональных состояний, наличие значительных 
нарушений психофизиологических параметров (сна, аппетита, веса), а также состояние апатии, 
фрустрации, депрессии, тревожности, экзистенциального вакуума, которые служат причиной 
образования невроза навязчивых состояний и других патологий личности[17]. 

Итак, из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что профилактикой и лечением 
вовлечения в нетрадиционные религиозные объединения является воспитание и развитие 
гармонично развитой личности с разнообразными социально одобряемыми интересами и 
склонностями. Личности с гармоничным набором форм реагирования на окружающую 
действительность и самовыражения. Чем богаче духовный мир, тем меньше вероятность развития 
любой зависимости. 
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АЛЕКСАНДР ДВОРКИН О «СВИДЕТЕЛЯХ ИЕГОВЫ» 
Клишина М.В.к.ф.н., профессор, Милова А.,ст.гр. Ф12с КЭУК, Караганда, Казахстан 

 
Секта основана Чарльзом Расселом в 1870г. в США. В1883г. началось миссионерство секты в 

Китае, в 1884г. в Ливии, в 1900г. в Англии, затем по Европе. В 1870 году в Питтсбурге Чарльз 
Тез Рассел создал группу по изучению Библии, которая в 1931 году была переименована в 
Свидетелей Иеговы (или Общество Сторожевой Башни, Библии и брошюр). После его смерти 
президентом «Башни» становится Джозеф Рутерфорд, который разогнал совет директоров и 
выбрал теократический режим управления в замену демократическому. В итоге «общество» 
начало раскалываться, многие отделялись от Джозефа, оставаясь верными старым принципам. 
Духовный руководящий совет организации сейчас находится в районе НьюЙорка – Бруклине.С 
1991г. Снят запрет на проповедь Свидетелей в странах Восточной Европы и Африки. С этого 
времени Россия находится под вниманием и заботой сотрудников секты. 

Название организации основывается на словах, взятых из книги пророка Исаии, где Иегова 
называет своих последователей свидетелями. Перевод книги был сделан самими участниками 
организации.Мнения исследователей религии относительно Свидетелей Иеговы расходятся. Одни 
ученые причисляют организацию к протестантскому направлению адвентистского толка, другие – 
к псевдохристианскому течению, третьи – к сектантству.Своим предназначением члены 
организации считают свидетельства (рассказы) о Боге, имя которого Иегова, и миссионерской 
пропаганде своих верований. Хотя ни отдельной религией, ни организованной церковью 
Иеговисты себя не считают. Они убеждены, что Иегова – Бог, сыном которого является Христос. 
Он отдал свою жизнь во искупление благочестивых Свидетелей Иеговы и воскрес из мертвых, как 
бессмертный дух. Члены организации верят во второе пришествие Христа на Землю и его 
безоговорочную победу над сатаной. Но они не признают загробной жизни и, опираясь на 
собственные толкования Библии, утверждают, что грешники перестают существовать вообще, а на 
небеса суждено попасть только 144 000 избранных, которые и будут после Армагеддона вместе с 
Христом править земными делами. 

«Свидетели Иеговы» (Jehovah’s Witnesses)  это международная религиозная организация, 
основанная во второй половине 19 века.  
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В 2007г Свидетели выпустили свой перевод Библии на русский язык  «Перевод нового мира». 
Считают его наиболее точным, между тем, он не соответствует традиционным синодальному, 
славянскому и латинскому переводам. . По подсчетам этой организации, в 2009 году число ее 
членов во всем мире достигло более 7 миллионов человек. 

Известный сектовед, Александр Дворкин считает, что можно считать Свидетелей Иеговы « 
псевдорелигиозной коммерческой организацией, основанной на квазикоммунистической 
идеологии с элементами язычества и прикрывающейся несколькими христианскими образами и 
концепциями». Также он отмечает: «Из всех тоталитарных сект, действующих на территории 
нашей страны, эта секта более всего, даже внешне, напоминает компартию. Может быть, поэтому 
ей удается добиться таких заметных успехов на всем постсоветском пространстве. Структура 
“Свидетелей Иеговы” удивительно похожа на структуру КПСС с ее “демократическим 
централизмом”. Вместо богослужений иеговисты проводят “партсобрания”, уроки “партучебы” и 
“партсъезды” (ежегодные “Конгрессы "Свидетелей Иеговы"”), а в эсхатологической перспективе 
ожидают они вполне конкретного земного рая (читай коммунизма), где будет много еды и мало 
работы, где от каждого будет браться “по способностям”, а даваться — “по потребностям”. Ни 
Богу (Иегове), ни Христу места в этом земном раю не предусмотрено.»[1] 

Как указывает православный исследователь Игорь Скерцо, Свидетели Иеговы в своих 
публикациях по своему толкуют Священное Писание, учение отцов Церкви.[2] 

Отказ от переливания крови, от службы в армии, от отдания чести государственному флагу, от 
государственной присяги вот неполный перечень «деяний» членов секты. Причиной отделения от 
государства проживания, иеговисты считают принадлежность к другому единому 
теократическому государству “Обществу Сторожевой башни” со столицей в Бруклине (г. Нью 
Иорк, США). Проповедь ведется сектантами с подробной фиксацией сведений о гражданах, месте 
проживания, реакции на проповедь в “Записи служения по домам”( так называются специальные 
карточки учета для проповеди сектантов по жилым домам). 

Каково же вероучение секты? Определенного устоявшегося вероучения в этой секте не 
существует. Каждый раз, когда выходит новый номер журнала, члены секты проходят инструктаж 
по его изучению и применению, при этом в журнале могут содержаться новые сведения. Однако, 
можно выделить несколько моментов. Сектанты считают, что Второе Пришествие Христово 
свершилось в 1914г., но узреть Христа могут лишь некоторые «духовные» личности. Эти 
избранные лица в 1918г. Воскресли. Общее количество избранных достигнет 144 000 человек и 
еще есть шанс туда попасть, если вступить в секту. 

Богослужений и священнослужителей у них нет, однако, есть регулярные собрания, на 
которых изучается журнал, проводится инструктаж по проведению проповеди среди населения, а 
также происходит подведение итогов деятельности. За усопших сектанты не молятся, церковные 
праздники, такие как Рождество Христово, им не известны. Также они отрицают догмат о Св. 
Троице, отрицают Божественное достоинство Христа, и не молятся Ему. В секте допускается 
ложь: « Под ложью обычно понимают неправду, сказанную тому, кто имеет право знать 
правду»[3] 

До 1952г. Руководство секты запрещало делать прививки, однако после снятия запрета 
никаких разъяснений по поводу погибших без прививок членов, руководство не дало. 

Пересадка органов разрешена иеговистами только в 1980г., и опять никаких объяснений или 
извинений руководства за ошибочную точку зрения. 

“Свидетели Иеговы” несколько раз определенно и недвусмысленно предсказывали телесное 
пришествие Иисуса Христа и конец света (в их сегодняшней терминологии “конец этой злой 
системы вещей”) — сначала в 1914 г. (но тогда произошло лишь его “духовное пришествие”, как 
они позже объясняли), потом в 1918 г. (но он тоже не пришел), затем в 1925 году, когда должны 
были воскреснуть и явиться на землю Авраам, Исаак, Иаков и другие пророки, что и было бы 
преддверием Второго пришествия (но опять, как мы знаем, ничего подобного не произошло). 
Следующей датой был 1975 год, он прошел, и опять ничего не произошло. 

После провала своих первых пророчеств иеговисты отказались от идеи, что в своем Втором 
Пришествии Христос явится телесно. 

Иеговисты не верят в бессмертие души, которая, по их небиблейскому учению, умирает 
вместе с телом. В ад они тоже не верят. Они говорят, что Бог не может подвергать людей вечному 
мучению, Он милосерден, а милосердный хозяин не будет терзать бешеную собаку, а просто 
возьмет и пристрелит ее. Есть люди, которые воскреснут (точнее, будут воссозданы заново —тело 
и душа) и спасутся, а остальные будут уничтожены навсегда. 
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Таким образом, мы видим, что воскресшие иеговистские “небожители” будут коренным 
образом отличаться от тех, кому обещается сытое рабство на новой земле. Работа у землян будет 
не более 4х часов в день (а после нее интересные экскурсии, кино и иные развлечения), жилище 
— удобное, еда — высококачественная, и все будут принудительно счастливы. 144 тысячи первых 
будут смотреть на них с неба и вместе с Христом ими управлять, регулируя каждый, даже самый 
мелкий аспект их жизни, а земные жители будут беспрекословно повиноваться и добросовестно 
исполнять свои данные свыше обязанности. “Плохие люди” будут истреблены в Армагеддоне, в 
живых останутся только “послушные”. “Отказники”, тунеядцы и симулянты останутся в 
“проклятом прошлом”  “старом мире”. В новом же мире всем будет хорошо, тепло и сыто. Жизнь 
без “нечестивцев” будет светлой, богатой и привольной. Обитатели нового рая вселятся в 
освободившиеся дома и воспользуются накопленным “нечестивцами” имуществом. Смех и шутки 
будут звучать постоянно, а тяжкое бремя свободы и ответственности навсегда будет снято с 
человека. 

Так будет продолжаться тысячу лет, после чего все неверные будут воскрешены для 
окончательного уничтожения на Страшном Суде. Безмятежная же жизнь иеговистов в раю 
продолжится всю вечность. Присутствие Бога во всей этой трогательной идиллии не 
просматривается вообще. 

В общем, перед нами система, которая может быть охарактеризована прежде всего как грубо 
языческая: далеко на небе имеется недоступный верховный бог, ограниченный духовным телом, 
общающийся с миром и избранными людьми только через подобных ему малых богов (Иисуса и 
ангелов), также имеющих только духовные тела. Для помощи им призываются “герои” с земли, 
которые утрачивают свои менее совершенные физические тела и взамен приобретают более 
совершенные духовные, благодаря чему тоже делаются богами. Онито и руководят земным 
стадом сытых рабов с полностью удовлетворенными физическими потребностями. То есть 
существование иеговистов в раю принципиально ничем не отличается от их жизни в этом мире, 
где рядовыми членами управляет обожествленная организация. 

Спасение зависит только от участия человека в делах “Общества Сторожевой башни”: если вы 
останетесь в числе ее членов, у вас есть шанс на спасение, а если уйдете, то такого шанса 
лишаетесь. То есть если вы всю жизнь распространяли литературу по 4050 часов в неделю, но в 
один день перестали это делать, то прежние заслуги вам уже не зачтутся. Вы отпали и уйдете в 
вечное небытие. Поэтому у некоторых людей, призванных уже после того, как было исчерпано 
число 144 тысячи, еще есть небольшой шанс каким то образом в это число попасть: может быть, 
ктото из 144 тысяч в последний момент отпал и открылись небольшие вакансии. Следовательно, 
каждый может надеяться, что у него есть возможность не только есть бананы на земле, но и 
проникнуть на небо. [4] 

Как свидетельствует заключение  специалистов религиоведческой исследовательской группы 
Института развития личности Российской Академии образования, в механизмах создания и 
поддержание членства в секте присутствуют: 

Наличие активной и пассивной вербовки, веера методических приемов вербовки, что 
свидетельствует о том, что численный рост секты является главной целью. 

 Специальная система подготовки агентов, осуществляющих вербовку во всех аспектах их 
деятельности. 

 Создание атмосферы «элитарности», проведение особых ритуалов посвящения, копирующих 
или имитирующих подобные ритуалы традиционных религий. Этому служит вся система 
культовых действий в секте, «крещения» и т.п. 

 Создание и поддержание в адептах чувства страха и вины. Провоцирование психически 
неустойчивых состояний (в том числе и путем введения массы запретов), эмоциональных пиков 
(массовые мероприятия секты на стадионах и иных местах большого скопления людей) и спадов. 
Создается и поддерживается постоянная, истощающая индивида психическая напряженность, 
связанная с ожиданием конца света. Используются изнурительные циклы обучения, натаскивания 
новичков в доктринах секты. 

 Создание или направление к ситуациям отчуждения от семьи, близких, друзей, коллег. 
Коренной слом системы традиционных ценностных ориентаций личности на прошлое, семью, 
цели, перспективы и интересы жизни, работы, общения производится путем создания и активного 
внушения «интеллектуальных химер», призванных заменить в личности адепта прежнее 
содержание новым, обеспечивающим его эксплуатацию в интересах секты. «Свидетели Иеговы» 
требуют отказа от всех личностных связей индивида за пределами секты. «Искушениями веры» 
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называются все аспекты традиционного образа жизни, такие, как коллективные и личные 
праздники (дни рождения, юбилеи, свадьбы, похороны и т.п.), общественные и патриотические 
церемонии, ритуалы. Все это третируется как инспирации сатаны, заставляющие человека 
отрекаться от Бога, и потому предается проклятию вместе со всей «этой злой системой вещей». 

 Жестко организованный постоянный контроль сознания членов группы с использованием 
различных приемов – самоотчеты, ведение дневников, постоянные выступления в группе и по 
заданию группы. Текущий контроль – со стороны «разъездных надзирателей» и «правовых 
комитетов». 

 Изменение «ощущения времени» у членов культа путем слома привычных оценок прошлого, 
настоящего и будущего, разрушение привычной жизненной перспективы, опирающейся на 
традиционную культуру и ценности, приводит личность к «выпадению» из привычной системы 
временных координат. В нервозном состоянии ожидания конца света со дня на день человек уже 
не в состоянии адекватно оценивать свое собственное состояние и окружение. 

 Критика рациональных отношений и мышления с требованиями активизации чувств 
интуиции, веры, эмоциональной сферы личности в ущерб интеллектуальной оценке ситуации. 
Требования отказа от рациональной основы в межличностном общении и отношении к 
руководству. Особенное внимание этому аспекту деятельности уделяется в печатных изданиях 
секты, красочные иллюстрации в которых должны сформировать эмоциональный настрой, на 
фоне которого нелогичные и абсурдные идеи могут быть легче восприняты и усвоены. 

 Психологические ограничения свободы выхода из культа путем внушения фобии, комплекса 
страха последствий выхода. Предупреждения о суровых и сверхъестественных санкциях или 
смерти за отступничество. Выживание возможно только в организации. Все отступники будут 
«уничтожены Богом». «Божие Царство – это реальное правительство, которое имеет силу и 
власть». 

 Создание прямой или скрытой зависимости – психологической, физической, финансовой, 
материальная эксплуатация. Члены организации трудятся в многочисленных коммерческих 
предприятиях секты, получая «небольшую сумму денег на личные расходы». Благотворительность 
позволяется только на нужды секты и т.п. Запреты создают различные виды зависимости, из 
которых наиболее аморален запрет на переливания крови детям, которые психологически не в 
состоянии сами постоять за себя, будучи в понятной зависимости от родителей. 

Анализ психологических методов и приемов, рекомендуемых для использования при вербовке 
и работе с членами культа, представленных в изданиях «Свидетелей Иеговы», также 
свидетельствует, что основной задачей деятельности организации является вовлечение возможно 
большего числа новых последователей с целью их духовной, психической и материальной 
эксплуатации. Все остальные аспекты работы являются второстепенными, служебными. Главное – 
завербовать новых членов и расширить влияние. При этом используются все методики, которые 
известным исследователем деструктивных культов доктором М.Т. Сингер выделены в качестве 
модельного комплекса методов контроля мышления и поведения индивида: 

 завоевание контроля над временем человека, особенно над временем мышления в ходе 
ежедневных обязательных «изучений Библии»; 

 создание ощущения беспомощности у новичка, в то же время обеспечивая его новыми 
моделями для поведения, «служениями»; 

 манипуляция вознаграждениями и наказаниями, привилегиями в иерархической структуре и 
санкциями; 

 использование измененных состояний сознания, формируемых на массовых мероприятиях, 
для кардинальной переоценки прежнего жизненного опыта; 

 создание плотно контролируемой системы, в которой личность, отступающую от взглядов 
организации, заставляют чувствовать себя так, словно с ней чтото врожденно неправильно и с 
чем следует разобраться. 

Секта не приемлет компромиссов (кроме случая необходимых изменений «сверху»). Так, 
запрещая службу в Вооруженных силах, запрещаются и все альтернативные виды службы и даже 
помощь раненым, поскольку она рассматривается как содействие их возвращению в строй. 

Подобное комплексное давление на человека буквально загоняет его в угол, незаметно для 
индивида полностью деформирует его личность и ставит под контроль и управление другими 
людьми. [5] 

Часто сектанты говорят о недопустимости наименования их организации сектой, однако, при 
этом забывают, что 14 августа 1999г. Дзержинский федеральный суд Центрального района г. 
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СанктПетербурга, рассматривая дело о защите чести и достоинства членов секты «Свидетели 
Иеговы», в решении указал: «...слово «секта», как понятие, общеизвестно и употребляется в 
отношении религиозных организаций, которые исповедуют взгляды довольно узкой группы 
людей по сравнению с подавляющим большинством. Следовательно, употребление слова «секта» 
не может оскорбить чьихлибо чувств.»[6] 

В заключение стоит отметить, что для православных, которые знают, хотя бы в общих чертах, 
учение Церкви и помнят слова апостола: “...есть люди, смущающие вас и желающие превратить 
благовествование Христово. Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, 
что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как  и прежде Александр Дворкин сказал, и теперь 
еще говорит : кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. ... Евангелие, 
которое я благовествовал, не есть человеческое,ибо и я принял его и научился не от человека, но 
через откровение Иисуса Христа.”(Гал.1:712),предельно ясно, как необходимо относиться к 
сектам. Однако, большинство людей не имеет даже отдаленного представления о учении Церкви, 
при этом, религиозные потребности в разных формах находят свое проявление даже у людей 
нерелигиозных. Учитывая эту ситуацию, и наличие сект, ведущих деятельность на территории 
Пушкиногорского района, Александр Дворкин не рекомендовал бы людям обращаться к 
источникам ложной духовности (сектам, экстрасенсам, колдунам), прежде всего, по причине вреда 
душевному и физическому здоровью, материального ущерба, которые могут быть причинены 
этими источниками. 
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СЕКЦИЯ 5. ЭКСТРЕМИЗМ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ В УСЛОВИЯХ 
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ЭКСТРЕМИЗМ МЕН ТЕРРОРИЗМНІҢ АЛДЫН АЛУ ЖОЛДАРЫ 
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«Экстремизм» термині – аударма мағынасында шектен тыс көзқарастар мен әрекеттерді 

ұстану, қоғамдағы тәртіп пен нормаларды жоққа шығару ретінде анықталады.Терроризмнің басты 
белгілері «зорлықзомбылық», «үрей туғызушылық», «кінәсіз адамдарға кесірін тигізу». 
Экстремизмге қарсы күрестің негізгі жолы – олар туралы өз уақытында шынайы мәлімет беру. Бұл 
орайда ақпарат құралдарының рөлі ерекше болғандықтан, секталардың, экстремистік топтардың 
қауіптілігі туралы жастарды көбірек хабардар етіп отыру керек. Террорлық жолға түскен 
адамдардың мұсылман болып қалуы неғайбыл. Себебі дінде адам өлтіру арқылы ізгі мақсатқа 
жету туралы ұғым мүлде жоқ. Жас ұрпаққа рухани тәрбие беріп, діни сауатын ашу үшін барлық 
жағдай жасалды дей алмаймыз. Бүгінде жағдай әбден ушыққанда ғана жедел шаралар қолға 
алынады. Бала тәрбиесі баршамызға ортақ. Осы орайда, адасқан жастар неліктен адамзаттық 
құндылыққа қарсы шығады? Өз ұлтын өзі жау көріп, «жанды бомба» болып жарылуын қалай 
түсінеміз? Бұл сауалдардың жауабы  тәрбиеде кемшін кеткен тұстар бар. Діни сауаты жоқ, рухани 
тәрбиеден жұрдай осындай жандарды әлдебіреулер жолдан тайдыру арқылы санасын роботқа 
айналдырып, өз мақсатына қолдануда. Тіпті оларды көндіру үшін түрлі дәрідәрмектер мен 
психотроптық заттардың көмегімен арандату жағдайлары да жиі кездеседі. Бұл мәселедегі басты 
бағыт – ол адамға ненің дұрыс, ненің бұрыстығын үйрету. Ислам діні өзімшілдікке жол бермейді, 
соғыс пен қантөгіске шектеу қояды. Құран қағидалары қақтығыстың алдын алып, ұрысжанжалды 
харам еткен. Ислам дінінде жазықсыз адамның өмірін қию – үлкен күнә, ауыр қылмыс болып 
саналады. Ислам террорға, зорлық зомбылыққа, бейбіт жандарға күш қолдануға қарсы. Өкінішке 
орай соңғы уақытта әлемнің түкпіртүкпірінде ислам атымен сан мыңдаған адамдардың қаны 
төгіліп жатады. Жаратушы сөзімен айтсақ, бір адамға қиянат жасап, құрбан ету – күллі адамзатқа 
бағытталған амал ретінде түсіндіріледі. Жалпы террордың ұлты да, діні де жоқ. Ал ислам дінінің 
терроризм, экстремизммен үш қайнаса сорпасы қосылмайды [1]. 

Терроризм мәселесін біржола шешу үшін ең алдымен мұсылмандардың ислам дінінде биік 
адамдық қасиеттерді, заңды қадірлейтін мейірімді әрі тәртіпке бағынатын тұлғаның қалыптасуына 
басты назар аударатындығын терең түсіне білулері керек. Екіншіден, адамның бойына этикалық 
қасиеттер дарытып, идеологиялық және өмірлікстилдік плюрализмді қабылдау бейімділігіне 
үйрететін зайырлы білім беру жүйесі жүзеге асырылуы керек. Үшіншіден, атааналар мен туған
туыстар жас ұрпақты, балаларын сүйіспеншілікке бөлеу үшін отбасы институтын күшейту керек. 
Төртіншіден, қазіргі БАҚта көп кездесетін исламды бұрмалап түсіндіру бағытындағы 
ориенталистік және неориенталистік қасаң қағидалардан арылу керек. Бесіншіден, құзіретті 
органдар мен мекемелерде барынша сақ әрі объективті болу керек. Терроризм мен экстремизнің 
алдын алу мақсатында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бірқатар ірі жобаларды іске 
асырып, жанжақты ауқымды жұмыстар атқаруда. Атап айтсақ, ең әуелі кадр мәселесін қолға 
алып, медреселер ашу арқылы жасөспірімдердің діни сауаттылығын арттыруда. Еліміздегі 
имамдарымыздың білімі мен біліктілігін көтеру үшін республика аумағында маңызды семинарлар 
өткізіліп, Бас мүфтидің бастамасымен Қазақстанның түкпіртүкпірінде дін тақырыбына қатысты 
конференциялар мен кездесулер ұйымдастырылуда. Бірақ бұл жұмыстармен тек діни басқарманың 
айналысуы жеткіліксіз. Егер діни сауаттылықты насихаттаған осындай игілікті істерді бүкіл 
мұсылман баласы жаппай қолға алса, адамзатқа қауіп төндірер экстремизм мен терроризмнің 
алдын алуға болатындығын естен шығармайық.  

Бүгінде республика аумағында ислам дінінің дамып, барша мұсылман қауымының игілігіне 
айналуына барлық мүмкіншіліктер қарастырылған десек, артық айтпаймыз. Қазақстан қазіргі 
кезде көптеген мұсылман мемлекеттерімен саясиэкономикалық, мәдени қарымқатынастар 
орнатып, әлемдік беделі бар ислам ұйымдарының белді мүшелерінің біріне айналды. Бірақ, жалпы 
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жағдай осылай десек те, респубика аумағында исламның дамуымен діндар мұсылмандардың 
санының өсуі, соның ішінде жастардың дінге бет бұруы біршама мәселелердің пайда болуына 
алып келді. Атап айтқанда, діндар жамағаттың біразы теріс діни жолға түсіп, зайырлы мемлекеттің 
заң талаптарын мойындағысы келмеді. Осы жағдайлар қоғам ортасында діннің әлеуметтік маңызы 
мен орнына қатысты көзқарастарды қайтадан салмақтауға алып келді. 

Қазір республикадағы мұсылман жамағатының басым бөлігі діни ұстанымы мен 
көзқарастарында «ханафи» мазхабының ілімін басшылыққа алады. Құлшылық, ғибадаттарында 
атабаба жолын ұстанатындықтан, оларды «дәстүрлі мұсылмандық сенімдегілер» деп атау әдетке 
айналған. Сондайақ, ханафи мазхабындағылар қатарына Орталық Азия елдері мен Қазақстанда 
бұрыннан кең тараған сопылық жолдағылар, түркиялық «сүлейменшілер» мен «нұршылар», 
«Таблиғи жамағат» діни миссионерлік ұйымының жақтастары енеді. Мазхабта айырмашылықтары 
болмағанымен, ол жамағаттар бірбірінен белгілі бір тәртіп, талаптарға бағынуларымен, кейбір 
діни мәселелерде жеке көзқарастарымен ерекшеленеді. 

Сонымен қатар, елімізде сүннилік тармаққа жататын шафи мазхабындағылар, шииттер, 
«салафизм» ілімін жақтаушылар және көптеген ислам елдерінде қолдау таппаған, ресми тіркеуден 
өтпеген «Ахмадия» жақтастары, «Құраншылар» өкілдері де кездеседі. Аталғандардың ішінде 
ханафи мазхабын мойындамайтындары немесе мазхабта жоқтары қазіргі кезде «кері» немесе 
«теріс» ағымдар, ал олардың ішіндегі мазхаб ұстанса да мемлекеттік құрылысты өзгертуге 
шақыратын «Хизбуттахрир» сияқты дінисаяси ұйымдар, «бүлдіргі» ағымдар да бар. Сондайақ, 
исламдық ағымдар қатарында ілімі мен әрекеттері мұсылмандықтан тым алыс «Алла аят», «Ата 
Жолы» мистикалық құрылымдарының да аты аталып қалады. Бүгінде «Таблиғи жамағат», «Хизб
уттахрир», «Алла аят», «Ата Жолы» сияқты бірқатар діни ұйымдар мен құрылымдардың 
Қазақстан Республикасы аумағында қызмет жасауына тыйым салынған. 

Сондай радикалды ағымдар қатарында «салафиттер», кейде «уахаббистер» деп аталатын 
топтар өздерінің қазіргі қоғамдықсаяси жүйеге, оның заңдарына қарсы көзқарастарымен ерекше 
көзге түсті. Олардың қатарындағы діннен білімі жоқ немесе таяз жастар теріс пиғылды 
«ұстаздарының» айтқандарына еріп, өздері өмір сүріп отырған қоғамдық құрылысты «бүгін және 
қазір» өзгерту керек деген жастық жалынмен «қасиетті амалдар» жолында жандарын қиюға дайын 
болды. 

Ислам дініне қатысты бұл мәселе Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев 
«Қазақстан2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан 
халқына Жолдауында басты орын алды. Онда Елбасы бүгінде біздің халқымыз үшін дәстүрлі емес 
діни және жалған діни ағымдар мәселесі өткір тұрғандығын ерекше атап өтіп, жастарымыздың бір 
бөлігінің олардың көзқарасын көзсіз қабылдап отырғандығы жастарға тән алыпұшпа мінез бен 
олардың бойларында кері ағымдар идеологиясына қарсы тұратын иммунитеттің жоқтығынан деп 
атап көрсетті. Ол үшін біз шеттен келген әртүрлі жалған әсерлерге беріле бермей, соңдарынан ере 
бермей, өзіміздің әдетғұрпымызға, салтсанамызға, мәдениетімізге негізделген ұлттық сана, 
соның ішінде діни сананы қалыптастыра білуіміз керек деді. 

Дін адамзаттың рухани мәдениетінің маңызды бөлшегінің біріне айналды. Дін арқылы 
адамдар арасындағы рухани байланыстан, ұлтаралық келісім мен қоғамның беріктігі, адами 
құндылықты, салтдәстүрді сақтаудың ең жақсы мүмкіндігін көре білуіміз қажет. Ұлттық 
мәселелердің дұрыс шешілуі Қазақстанның халықаралық қауымдастықта лайық орынға ие 
болуына, әлемдік өркениеттің горизонттарынан орын алуға мүмкіндік береді. 

Қоғамның діни өмірінің демократизациялауы бір жақты оң нәтиже бере бермейді. Қазақстан 
көп ұлтты мемлекет. Бұл көптүрліліктің нәтижесі діни конфессиялар формасы. Бұлардың әр 
қайсысы өз нанымсенімдерінің қағидаларымен өмір сүреді. Әртүрлі діндердің бір кезеңде, бір 
этномәдени кеңістікте болуы теологиялық мәселе ғана емес, әлеуметтік мәселе тудыратындығы 
сөзсіз. Діндердің өзгертуге болмайтын өзіндік діни ілімдері мен дәстүрлері бар, кейбір 
жағдайларда бірбіріне қайшы келетін, тіпті жоққа шығаратын, дінаралық сұхбат мүмкін 
болмайтын жақтары да кездеседі. «Сонда шешім қайда? Шешім қандай жағдайда болсын нақтылы 
болуы шарт. Дерексіз шешім болмайды. Шешім жасау үшін нақтылы тарихи, әлеуметтік, 
қоғамдық, саяси, мәдени жағдайды есепке алуымыз керек. Нақтылы жағдай  Қазақстан 
Республикасы, яғни, мәселе осы мемлекеттің мазмұнына, оның мүддесіне орай шешілуі керек[2, б. 
45 ]. 

Елбасымыздың үстіміздегі жылы елдегі жағдай мен ішкі және сыртқы саясаттың негізгі 
бағыттары жөнінде «Жаңа Әлемдегі Жаңа Қазақстан» атты Қазақстан Халқына арнаған 
Жолдауында ішкі және сыртқы саясатымыздың аса маңызды бағыттарының бірі ретінде қоғамдық 
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келісімді одан әрі нығайту, сайып келгенде, еліміздің серпінді дамуын қамтамасыз етумен өзіміз 
алдымызға қойған асқақ міндетті ойдағыдай орындаудың негізі болып табылатыны белгіленді. 

Қоғамдағы экстремизм мен радикализмнің кез келген көріністеріне және біздің 
азаматтарымыздың конституциялық құқықтарына қысым жасауды көздейтін әрекеттерге қарсы 
қатаң әрі дәйекті қарсы тұру қаралды. Қазақстан Республикасының басқару тәртіптері 
мемлекетіміздің Ата Заңы Конституцияда белгіленгендіктен ол талаптар қоғамның әрбір мүшесі 
тарапынан орындалуы тиіс. 

Қазақстан Республикасы Конституциясына сәйкес  Қазақстан Республикасы өзін 
демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең 
қымбат қазынасы  адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары болып табылған. 

Мақсаты немесе ісәрекеті Республиканың конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге, 
оның тұтастығын бұзуға, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіруге, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, 
діни, тектік топтық және рулық араздықты қоздыруға бағытталған қоғамдық бірлестіктер құруға 
және олардың қызметіне, сондайақ заңдарда көзделген әскерилендірілген құрамалар құруға тиым 
салынады. 

Қазақстан Республикасының «Қоғамдық бірлестіктер туралы» Заң жобасына сәйкес, 
экстремистік мақсаттарды көздейтін қоғамдық бірлестіктерді құруға және олардың қызметіне, 
сондайақ Қазақстан Республикасының Заңнамасында көзделмеген әскерилендірілген 
құрылымдарды құруға тиым салынса, «Экстремизмге қарсы күрес туралы» Заңымен Қазақстан 
Республикасының аумағында экстремистік бағыттағы ұйымдардың, бөлімдердің ашылуына және 
олардың қызметіне тиым салынған. 

Қазақстан Республикасының Конституция сында арождан бостандығы мен діни 
бостандықтың принциптері, әр түрлі конфессияларға жататын азаматтардың өздерінің діни 
бірлестіктерін құруға тең құқылығы, мемлекеттің шіркеуден бөлінгендігі туралы принциптер 
бекітілген. Сондайақ діннің және діни бірлестіктердің әлеуметтік қызметтерін реттеудің 
халықаралық тәжірибелеріне негізделген өзге де бірқатар нормативтікқұқықтық негіздер 
дайындалып шығарылды. Қазақстандағы қандай да болмасын діни бірлестіктіктердің қызмет 
етуінің нормативтік құқықтық негізі белгілі дәрежеде әзірлен гендігіне қарамастан, діннің 
мәртебесі, оның қоғам өміріндегі шынайы жағдайы мен рольі, яғни діннің қоғамның әлеуметтік
саяси, рухани салаларына тигізер әсерінің мәртебесі, кеңістігі және шекаралары қазірге дейін дәл 
анықталмаған. Осы еліміздегі белгісіздік, әсіресе оның теріс салдары еліміздегі қазіргі діни 
жағдайда орын алған жаңа тенденцияларға байланысты анық та, айқын аңғарылуда. Бұл, әрине, 
әсіресе дін мен діни сананың күдік туғызатын дінирухани нормалары мен догмаларына 
негізделген жаңа діни ағымдар мен бағыттардың елімізде еркін қызмет жасауының көрінісі. 
Мұндай әсірешіл нышандар діни фундаментализм мен діни экстремизм ретінде көрініс табуы 
әбден мүмкін. 

Қазақстанның зайырлы мемлекет болуына байланысты, ресми идеология дінге мейлінше 
бейтарап қарайды: ол діншіл де, дінге қарсы да сипатқа ие емес. Қазіргі Қазақстандағы діннің 
жағдайы авторитарлық, тоталитарлық және теократиялық басқару жүйесі бар мемлекеттерден 
түбірлі өзгешелікке ие. Конфессияаралық бейбітшілік пен келісім көпұлтты, көптілді және 
көпконфессиялы Қазақстан үшін мейлінше күрделі мәселе. Бүгін Қазақстан әлемге тек мұнай 
өндіруші ел ретінде ғана емес, сондайақ Бүкіләлемдік дінирухани форумның орталығы ретінде 
де жақсы таныс. Қазақстанда әлемдік және дәстүрлі діндердің басшылары анағұрлым маңызды, 
осы заманғы өзекті әлемдік діни, саяси, өркениетаралық мәселелерді шешу үшін жиналады. 
Әлемдік және дәстүрлі діндердің басшыларының осындай кездесулерінің соңғысында еліміздегі 
конфессияаралық келісім мен диалогтың маңыздылығы ерекше атап өтілді. Әлемдік және дәстүрлі 
діндердің басшыларының осы бір кездесуінде конфессияаралық келісім мен диалогтың негізгі 
принциптері айқындалды. Олар: толеранттық, өзара құрмет көрсету мен түсінісу, ұлтаралық 
келісім мен діни төзімділік. Бұл туралы Елбасының Қазақстан халқына жолдауында: «Қазақстан 
діни наным бостандығын қамтамасыз етті, конфессияаралық диалог пен діни құқықтық саясатты 
жүйелі түрде жүргізіп келеді. Бізде әртүрлі конфессиялардың бейбіт қатар өмір сүруі қамтамасыз 
етілген»  деп айтылған. Әрине, дін біріктірудің, интеграциялық процестердің күшті факторы бола 
алады. Ол үшін діндерден қайшылықтарды емес, керісінше ортақ белгілер мен ұқсас принциптері, 
ортақ негіздер мен ортақ құндылықтарды, біріктіруші бастаманы іздеуіміз керек. 

Айта кету керек, Қазақстан діни толеранттылық пен конфессияаралық келісім ісінде терең 
тамырлар мен көне дәстүрлерге ие. Қазақстан көне заманнан бері қарай сан алуан мәдениеттер мен 
діндердің тоғысу мекені болған. Қазіргі Қазақстанның аумағында бірнеше ғасырлар бойы 
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тәңіршілдік, зороастризм, манихейлік, буддизм, христиандық (оның әсіресе несториандық және 
яковиттік тармақтары) ислам сияқты әртүрлі нанымдар бейбіт қатар өмір сүрген, яғни 
толеранттылык иен конфессияаралық келісімнің үлгісі болған. Сондықтан, Қазақстан 
Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтің әділ айтқанындай: «Бізге төзімсіздік немесе діни 
фанатизм жат. Бұл рухани дәстүр, бұл қандай шеңберде болмасын Құдайдың сөзіне деген 
ашықтық. Бұл Қазақстандағы конфессияаралық келісімнің ең маңызды негіздерінің бірі. Біз әлемге 
өзіміздің толеранттылығымызбен, ұлттық конфессияаралық келісім мен диалогты сақтауымызбен 
танылдық. Біздің еліміздің өскелең дүниетанымдық әлеуеті бұдан ары қарай да сақталуға, дамуға 
тиіс»[2, б. 54]. 

Бейбітшілік пен конфессияаралық келісім салаларында Қазақстан аясында болсын, тіпті 
дүниежүзілік ауқымда болсын, қол жеткізген белгілі табыстарымызға қарамастан, әлі шешілмеген, 
жедел шешуді қажет ететін мәселелер баршылық. Әсіресе қазір дүние жүзіне діни төзімсіздік, діни 
экстремизм және терроризм шынайы қауіп төндіріп тұр. Оларды XXI ғасырдың анағұрлым өткір 
мәселелеріне жатқызуға болады. Конфессияаралық келісім мен диалогты жетілдірудің жаңа 
жолдарын іздеу қажет. 

Дін, әуелі, әлемдік және дәстүрлі діндер адамның діни және рухани негіздерін дамытудың 
күшті факторы болып табылады. Діннің негізгі мақсаты адамдағы барлық адамгершілік 
қасиеттерді сақтау және оларды дамыту, адамның өзінің «бетбейнесін» сақтап қалуына көмектесу 
болып табылады. Қазіргі әлемнің, оның ішіңде қазіргі Қазақстанның міндеті жалпы адамзаттық, 
гуманистік және толеранттылык құндылықтарды, конфессияаралық келісім, диалогты ғасырлар 
бойы әлемдік және дәстүрлі діндердің енгізген принциптері мен қағидаларын қазіргі жалпы 
әлемдік, адамзаттық өркениеттегі бейбітшілікті сақтап қалу үшін және әр түрлі саяси 
құрылымдарды, сан алуан этностар мен конфессиялардан тұратын көптеген мемлекеттердің бейбіт 
қатар өмір сүруі үшін белсенді пайдалануға саяды. 

Конфессияаралық бейбітшілік пен келісімнің нығаюы үшін, діннің біріктіруші, рухани 
тұрғыдан құрушы фактор есебінде рөлінің күшеюі үшін діни мәдениет пен діни сананы 
қалыптастыру қажет. 

Сырттай қарасаңыз Қазақстанда діни түсіністік пен татулыққа арналған шаралардың бүкіл 
әлемге ықпалы айтарлықтай бола қоймайтын секілді. Бұл күндері әлемнің түкпіртүкпірінде 
дінаралық, ұлтаралық қақтығыстар болып жатса, оларға Қазақстандағы түсіністікке, тату, бейбіт 
өмір сүруге шақырған жиындардың ықпалы қандай болмақ? Таяу Шығыстағы еврейлер мен 
Арабтардың арасындағы діни қақтығыстар мен соғыстар, Үндістандағы дінаралық және ұлтаралық 
қарсыласулар, Еуропадағы сербтер мен албандар арасындағы дүрдараздық, тіпті көршілес 
Ресейдегі орыстар мен шешендердің, Кавказ халықтары арасындағы қақтығыстар мен Ресейде 
шовинизмнің бой көрсетулері секілді оқиғалар қаншама? Соларға Қазақстандағы татулық пен 
келісім қандай дәрежеде әсер ете алмақ? Әрине, бұл жөнінде саясаткерлер түрлі болжамдар пен 
пікірлер түйіндеуде. 

Қазақстанның жауапты органдарының, Ұлттық қауіпсіздік органдарының мәліметтеріне 
қарағанда, діни саяси экстремизм және фанатизм Қазақстанда да бар, ал бұл әрекеттердің өкілдері 
хизбуттахриршілдер мен «Мұсылман бауырлары» ассосациясы. Бұл жағдай Қазақстан 
Республикасының Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бас болып басқа да мемлекет адамдарының әрекет 
етуіне түрткі болып, шара қолдануға мәжбүр етті. Сондайақ, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
«Сындарлы он жыл» атты кітабында бұл жөнінде былай деп айтады: «Фундаменталистер мен 
экстремистердің мақсаты  Қазақстанның мұсылман халқы. Осы орайда Қазақстанда үш мыңнан 
астам діни топтардың, 40тан аса діни мәзхабтардың ұйғарымымен «Терроризммен күрес жүргізу 
ұйымы» атты ұйым ұйымдастырылды. Сонымен қатар Н.Ә.Назарбаев, тәуелсіздіктің 11 
жылдығын кұттықтау шаралары шеңберінде жасалған Облыс әкімдері Мемлекеттік Кеңесіңде ел 
үшін маңызды мәселелердің бірі «діни ұйымдар және олардың өкілдерінің жүргізген 
жұмыстарының ұлттық кауіпсіздік күштері тарапынан қатаң бақылауға алынуы» керектігін 
айтты[2, б. 56]. 

Елімізде «Хизбут Тахрир», «Таблиғи жамағат» сияқты радикалды ұйымдардың өкілдері 
көбейді. Олар насихаттап жүрген Конституциямызға қарсы уағыздар қазір қазақстандықтарға 
таңсық болудан қалды. Егер де жоғарыда аталған радикалды ұйымдар дәл осы қарқынмен тарала 
берсе, ол Қазақстан халқының ортақ мемлекеттік мәдениетке бірігуіне, демократиялық 
реформалардың халық санасында орнығуына әжептәуір кедергі болады. Сондықтан, Қазақстан 
халықтарының индустриалдық қоғам құрып, ортақ мемлекеттік мәдениетке бірігуі үшін ең 
алдымен бұған кедергі болатын діни фундаментализмнің табиғатын анықтап, теократиялық 



222 

 

елдердегі ортодоксальді исламның ерекшеліктерін байыптауымыз керек. Өйткені, халқының 60 
пайызы мұсылман болып саналатын отанымыздың ендігі тағдырына исламның әсері мол 
болатыны анық. Елімізде ислам дінін ұстанушылардың көбейе бастауы бұл діннің принциптеріне 
ерекше назар аударып, жанжақты талқылау қажеттігі сөзсіз. Ислам дінінде саяси  қоғамдық, 
рухани өмірдің барлық саласы қамтылған. Солардың бірі діни сенім және діни төзімділік мәселесі. 
Ислами идеяларды өркениеттік тұрғыда қабылдап, оларды еліміздің әлеуметтікэкономикалық 
даму жолында қолдана білсек, біздің қоғамдағы біраз мәселелер шешімін табар еді[3]. 

Экстремизмге қарсы күрестің бірденбір жолы  олар туралы өз уақытында шынайы мәлімет 
беру. Бұл жерде әрине күнделікті ақпарат құралдарының рөлі өте жоғары. Әйтсе де, жас өспірім 
балалар үшін ақпарат құралдарының беретін мәліметі де жеткілікті емес. Секталардың, 
экстремистік топтардың қаупі туралы жастарды көбірек хабардар етіп отыру қажет. Ол үшін 
барлық мектептерде «Дінтану» сабағымен қоса мамандар қауіпсіздік сабақтарын өткізіп, онда 
экстремистік топтарды, тоталитарлық секталарды қалай білуге болатынын түсіндіріп, олардан 
қалай сақтану жолын көрсетіп отырулары керек. 
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Аубакиров Е.Ж. магистр., оқытушы Асет Г.С. СР13с/к. тобының студенттері 

ҚҚЭУ, Қарағанды, Қазақстан 
 
Экстремизм термині сөзбесөз (лат. ехігетш шеткі) шектен тыс көзқарастар мен әрекеттерді 

ұстану, қоғамдағы тәртіп пен нормаларды жоққа шығару ретінде анықталады. Экстремизм бұл 
әруақытта әр қалай көрініс беретін өте күрделі құбылыс. Оған анықтама беруде эксперттік ортада 
әртүрлі түсінік бар. Оны екі топқа бөлуге болады: бірінші топ экстремизмді бір созбен негативті 
және әлеуметтік қауіпті құбылыс деп бағалайды. Бұл бағытты ұстанушыларды «консерваторлар» 
деп белгілеуге болады. «Консерваторлар» бағытыңдағылар негізінен ғылыми академиялық орта, 
сонымен қоса құқық қорғау орғандарының қызметкерлері. Зерттеушілердің бір бөлігі бұл мәселені 
салыстырмалы түрде, жіктеп қарастыруға тырысады. Оларды шартты түрде «либералдар» деп 
атауға болады. Либералдар экстремизмді жағымсыз құбылыс деп анықтаудан бас тартады. 
Мысалы Ресейдің адам құқығы институтының эксперті Лев Левинсон экстремизм бұл әртүрлі 
құбылыстарды кеңінен алатын ісәрекеттің мүмкіншілігі. Сондықтан экстремизмге шек қою 
мүмкін емес. Экстремизм қылмыс емес. Бұған әлемдік марш сияқты ортақ құпталған шеңберден 
шыққан ісәрекеттің бәрін кіргізуге болады дейді. Сонымен қоса қоғамдық құрылысқа қарсы 
құбылыс болса, құқықты шектеуші ретінде анықтау дұрыс емес. Себебі, кейбір әлеуметтік 
наразылықтар да (аштық жариялау, мемлекеттің кейбір қаулыларына қарсылық марштары) 
қоғамдық қауіпті феномен деп анықталып кетуі мүмкін болар еді.    

Экстремизмнің пайда болуына сараптама жасай келе бұл құбылыстың негізінде адамдардың 
табиғи мүдделерінің қақтығыстары экономикалық, әлеуметтік, этникалық және конфессиялық 
қарамақайшылықтары жатқанын көруге болады.    Бұндай мүдделердің, қарамақайшылықтардың 
масштабы әр түрлі болуы мүмкін: жеке индивидтің жеке «Мендік» мүддесінің бүкіл қоғамға қарсы 
тұруынан бастап, бүкіл мемлекеттік жүйелердің қатал тайталасымен аяқталады. Қанда да бір 
себептермен мүдделері сақталмай қалған жағдай да тайталас екі жақтың бірі өздерінің саяси, діни, 
этникалық, тағы басқа мәселелерінің шешімін табу үшін шектен шыққан методтарға көшуі әбден 
мүмкін[1, б. 56].  
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Экстремизмнің кең және нақтылы өлшемдеріне бағаны берген Ресейлік эксперт М. Краснов. 
Оның ойынша экстремизмге мынадай идеяларды, бағыттарды, доктриналарды таратуға 
бағытталған әрекеттерді жатқызуға болады: 

 адамдарды таптық, меншіктік, рассалық, ұлттық немесе діндік ерекшеліктеріне 
байланысты бөлу; 

 адам құқығын конституциялық құндылық ретінде жоққа шығару; 
 ашық плюрализм мүмкіндігін, идеяларды еркін тарату және айырбастауды жою; 
 бір идеологияны мемлекеттік ретінде орнату; 
Британдық зерттеуші Ширин Акинердің ойынша өз идеялары оз өмірлеріне ғана қолданып 

қоймай заңды тұрде де, заңсыз да барлық мүмкін әдістерді қолдана отырып, қоғамға 
қолданғылары келетіндердің барлығын, экстремистерге жатқызуға болады. Кейбір жағдайда бұл 
терроризмге жетіп қоғамға үлкен қауіп туғызуы мүмкін. 

Экстремизмнің пайда болу себебі әр қоғамда әр түрлі болады және сол қоғамдағы объективтік 
және субъективтік жағдайға байланысты. Әйтсе де экстремизмнің пайда болуы мен таралуының 
базистік жағдайы бар. Ол кезкелген қоғам мен мемлекетке тән. Қазіргі кезеңде экстремизмнің 
пайда болуының негізгі факторлары ретінде эксперттер мыналарды ұсынады: әлеуметтік 
экономикалық тоқырау; жергілікті тұрғындардың көп бөлігінің өмір сұру деңгейінің кұрт түсуі; 
мемлекеттік басқару жүйесі мен саяси институттардың деформациясы; олардың қоғамдық 
дамудың пісіп тұрған мәселелерін шешуге қабілеті жетпеу; саяси режимнің тоталитарлық сипат 
алуы; биліктегілердің оппозицияны басып тастауы; еркін, жаңаша ойлауды қуғындау; ұлттық 
қанау; жеке топтардың өз міндеттерін шешуін жеделдетуі; лидерлердің саяси амбициялары және 
т.б. Бұл негізгі факторлармен қоса ғалымдар экстремизмнің пайда болуы және дамуына әсер ететін 
қосымша факторларды атап көрсетеді. Оларға халықаралық немесе мемлекеттік жүйеде 
экстремизм көріністеріне қарсы күрестің осалдығы, тұрғындардың, жеке топтардың саяси және 
құқықтық мәдениетінің төмендігі, мемлекетаралық қатынастың әлсіреуі, әлеуметтік шиеленістің 
өсуі т.б. Дін адамзаттың рухани мәдениетінің маңызды бөлшегінің біріне айналды. Дін арқылы 
адамдар арасындағы рухани байланыстан, ұлтаралық келісім мен қоғамның беріктігі, адами 
құндылықты, салтдәстүрді сақтаудың ең жақсы мүмкіндігін көре білуіміз қажет. Ұлттық 
мәселелердің дұрыс шешілуі Қазақстанның халықаралық қауымдастықта лайық орынға ие 
болуына, әлемдік өркениеттің горизонттарынан орын алуға мүмкіндік береді. Қоғамның діни 
өмірінің демократизациялауы бір жақты оң нәтиже бере бермейді. Қазақстан көп ұлтты мемлекет. 
Бұл көптүрліліктің нәтижесі діни конфессиялар формасы. Бұлардың әр қайсысы өз наным
сенімдерінің қағидаларымен өмір сүреді. Әртүрлі діндердің бір кезеңде, бір этномәдени кеңістікте 
болуы теологиялық мәселе ғана емес, әлеуметтік мәселе тудыратындығы сөзсіз. Діндердің 
өзгертуге болмайтын өзіндік діни ілімдері мен дәстүрлері бар, кейбір жағдайларда бірбіріне 
қайшы келетін, тіпті жоққа шығаратын, дінаралық сұхбат мүмкін болмайтын жақтары да 
кездеседі. «Сонда шешім қайда? Шешім қандай жағдайда болсын нақтылы болуы шарт. Дерексіз 
шешім болмайды. Шешім жасау үшін нақтылы тарихи, әлеуметтік, қоғамдық, саяси, мәдени 
жағдайды есепке алуымыз керек. Нақтылы жағдай  Қазақстан Республикасы, яғни, мәселе осы 
мемлекеттің мазмұнына, оның мүддесіне орай шешілуі керек Елбасымыздың үстіміздегі жылы 
елдегі жағдай мен ішкі және сыртқы саясаттың негізгі бағыттары жөнінде «Жаңа Әлемдегі Жаңа 
Қазақстан» атты Қазақстан Халқына арнаған Жолдауында ішкі және сыртқы саясатымыздың аса 
маңызды бағыттарының бірі ретінде қоғамдық келісімді одан әрі нығайту, сайып келгенде, 
еліміздің серпінді дамуын қамтамасыз етумен өзіміз алдымызға қойған асқақ міндетті ойдағыдай 
орындаудың негізі болып табылатыны белгіленді. Қоғамдағы экстремизм мен радикализмнің кез 
келген көріністеріне және біздің азаматтарымыздың конституциялық құқықтарына қысым 
жасауды көздейтін әрекеттерге қарсы қатаң әрі дәйекті қарсы тұру қаралды. Қазақстан 
Республикасының басқару тәртіптері мемлекетіміздің Ата Заңы Конституцияда белгіленгендіктен 
ол талаптар қоғамның әрбір мүшесі тарапынан орындалуы тиіс. Қазақстан Республикасы 
Конституциясына сәйкес  Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және 
әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы  адам және адамның өмірі, 
құқықтары мен бостандықтары болып табылған. Мақсаты немесе ісәрекеті Республиканың 
конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге, оның тұтастығын бұзуға, мемлекет қауіпсіздігіне 
нұқсан келтіруге, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік топтық және рулық араздықты 
қоздыруға бағытталған қоғамдық бірлестіктер құруға және олардың қызметіне, сондайақ заңдарда 
көзделген әскерилендірілген құрамалар құруға тиым салынады. Қазақстан Республикасының 
«Қоғамдық бірлестіктер туралы» Заң жобасына сәйкес, экстремистік мақсаттарды көздейтін 
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қоғамдық бірлестіктерді құруға және олардың қызметіне, сондайақ Қазақстан Республикасының 
Заңнамасында көзделмеген әскерилендірілген құрылымдарды құруға тиым салынса, 
«Экстремизмге қарсы күрес туралы» Заңымен Қазақстан Республикасының аумағында 
экстремистік бағыттағы ұйымдардың, бөлімдердің ашылуына және олардың қызметіне тиым 
салынған. Қазақстан Республикасының Конституция сында арождан бостандығы мен діни 
бостандықтың принциптері, әр түрлі конфессияларға жататын азаматтардың өздерінің діни 
бірлестіктерін құруға тең құқылығы, мемлекеттің шіркеуден бөлінгендігі туралы принциптер 
бекітілген. Сондайақ діннің және діни бірлестіктердің әлеуметтік қызметтерін реттеудің 
халықаралық тәжірибелеріне негізделген өзге де бірқатар нормативтікқұқықтық негіздер 
дайындалып шығарылды. Қазақстандағы қандай да болмасын діни бірлестіктіктердің қызмет 
етуінің нормативтік құқықтық негізі белгілі дәрежеде әзірлен гендігіне қарамастан, діннің 
мәртебесі, оның қоғам өміріндегі шынайы жағдайы мен рольі, яғни діннің қоғамның әлеуметтік
саяси, рухани салаларына тигізер әсерінің мәртебесі, кеңістігі және шекаралары қазірге дейін дәл 
анықталмаған. Осы еліміздегі белгісіздік, әсіресе оның теріс салдары еліміздегі қазіргі діни 
жағдайда орын алған жаңа тенденцияларға байланысты анық та, айқын аңғарылуда. Бұл, әрине, 
әсіресе дін мен діни сананың күдік туғызатын дінирухани нормалары мен догмаларына 
негізделген жаңа діни ағымдар мен бағыттардың елімізде еркін қызмет жасауының көрінісі. 
Мұндай әсірешіл нышандар діни фундаментализм мен діни экстремизм ретінде көрініс табуы 
әбден мүмкін. Қазақстанның зайырлы мемлекет болуына байланысты, ресми идеология дінге 
мейлінше бейтарап қарайды: ол діншіл де, дінге қарсы да сипатқа ие емес.  

Қазіргі Қазақстандағы діннің жағдайы авторитарлық, тоталитарлық және теократиялық 
басқару жүйесі бар мемлекеттерден түбірлі өзгешелікке ие. Конфессияаралық бейбітшілік пен 
келісім көпұлтты, көптілді және көпконфессиялы Қазақстан үшін мейлінше күрделі мәселе. Бүгін 
Қазақстан әлемге тек мұнай өндіруші ел ретінде ғана емес, сондайақ Бүкіләлемдік дінирухани 
форумның орталығы ретінде де жақсы таныс. Қазақстанда әлемдік және дәстүрлі діндердің 
басшылары анағұрлым маңызды, осы заманғы өзекті әлемдік діни, саяси, өркениетаралық 
мәселелерді шешу үшін жиналады. Әлемдік және дәстүрлі діндердің басшыларының осындай 
кездесулерінің соңғысында еліміздегі конфессияаралық келісім мен диалогтың маңыздылығы 
ерекше атап өтілді. Әлемдік және дәстүрлі діндердің басшыларының осы бір кездесуінде 
конфессияаралық келісім мен диалогтың негізгі принциптері айқындалды. Олар: толеранттық, 
өзара құрмет көрсету мен түсінісу, ұлтаралық келісім мен діни төзімділік. Бұл туралы Елбасының 
Қазақстан халқына жолдауында: «Қазақстан діни наным бостандығын қамтамасыз етті, 
конфессияаралық диалог пен діни құқықтық саясатты жүйелі түрде жүргізіп келеді. Бізде әртүрлі 
конфессиялардың бейбіт қатар өмір сүруі қамтамасыз етілген»  деп айтылған. Әрине, дін 
біріктірудің, интеграциялық процестердің күшті факторы бола алады. Ол үшін діндерден 
қайшылықтарды емес, керісінше ортақ белгілер мен ұқсас принциптері, ортақ негіздер мен ортақ 
құндылықтарды, біріктіруші бастаманы іздеуіміз керек. Айта кету керек, Қазақстан діни 
толеранттылық пен конфессияаралық келісім ісінде терең тамырлар мен көне дәстүрлерге ие. 
Қазақстан көне заманнан бері қарай сан алуан мәдениеттер мен діндердің тоғысу мекені болған. 
Қазіргі Қазақстанның аумағында бірнеше ғасырлар бойы тәңіршілдік, зороастризм, манихейлік, 
буддизм, христиандық (оның әсіресе несториандық және яковиттік тармақтары) ислам сияқты 
әртүрлі нанымдар бейбіт қатар өмір сүрген, яғни толеранттылык иен конфессияаралық келісімнің 
үлгісі болған. Сондықтан, Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтің әділ 
айтқанындай: «Бізге төзімсіздік немесе діни фанатизм жат. Бұл рухани дәстүр, бұл қандай 
шеңберде болмасын Құдайдың сөзіне деген ашықтық. Бұл Қазақстандағы конфессияаралық 
келісімнің ең маңызды негіздерінің бірі. Біз әлемге өзіміздің толеранттылығымызбен, ұлттық 
конфессияаралық келісім мен диалогты сақтауымызбен танылдық. Біздің еліміздің өскелең 
дүниетанымдық әлеуеті бұдан ары қарай да сақталуға, дамуға тиіс» Бейбітшілік пен 
конфессияаралық келісім салаларында Қазақстан аясында болсын, тіпті дүниежүзілік ауқымда 
болсын, қол жеткізген белгілі табыстарымызға қарамастан, әлі шешілмеген, жедел шешуді қажет 
ететін мәселелер баршылық. Әсіресе қазір дүние жүзіне діни төзімсіздік, діни экстремизм және 
терроризм шынайы қауіп төндіріп тұр[2, б. 15].  

Оларды XXI ғасырдың анағұрлым өткір мәселелеріне жатқызуға болады. Конфессияаралық 
келісім мен диалогты жетілдірудің жаңа жолдарын іздеу қажет. Дін, әуелі, әлемдік және дәстүрлі 
діндер адамның діни және рухани негіздерін дамытудың күшті факторы болып табылады. Діннің 
негізгі мақсаты адамдағы барлық адамгершілік қасиеттерді сақтау және оларды дамыту, адамның 
өзінің «бетбейнесін» сақтап қалуына көмектесу болып табылады. Қазіргі әлемнің, оның ішіңде 
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қазіргі Қазақстанның міндеті жалпы адамзаттық, гуманистік және толеранттылык құндылықтарды, 
конфессияаралық келісім, диалогты ғасырлар бойы әлемдік және дәстүрлі діндердің енгізген 
принциптері мен қағидаларын қазіргі жалпы әлемдік, адамзаттық өркениеттегі бейбітшілікті 
сақтап қалу үшін және әр түрлі саяси құрылымдарды, сан алуан этностар мен конфессиялардан 
тұратын көптеген мемлекеттердің бейбіт қатар өмір сүруі үшін белсенді пайдалануға саяды. 
Конфессияаралық бейбітшілік пен келісімнің нығаюы үшін, діннің біріктіруші, рухани тұрғыдан 
құрушы фактор есебінде рөлінің күшеюі үшін діни мәдениет пен діни сананы қалыптастыру 
қажет. Сырттай қарасаңыз Қазақстанда діни түсіністік пен татулыққа арналған шаралардың бүкіл 
әлемге ықпалы айтарлықтай бола қоймайтын секілді. Бұл күндері әлемнің түкпіртүкпірінде 
дінаралық, ұлтаралық қақтығыстар болып жатса, оларға Қазақстандағы түсіністікке, тату, бейбіт 
өмір сүруге шақырған жиындардың ықпалы қандай болмақ? Таяу Шығыстағы еврейлер мен 
Арабтардың арасындағы діни қақтығыстар мен соғыстар, Үндістандағы дінаралық және ұлтаралық 
қарсыласулар, Еуропадағы сербтер мен албандар арасындағы дүрдараздық, тіпті көршілес 
Ресейдегі орыстар мен шешендердің, Кавказ халықтары арасындағы қақтығыстар мен Ресейде 
шовинизмнің бой көрсетулері секілді оқиғалар қаншама? Соларға Қазақстандағы татулық пен 
келісім қандай дәрежеде әсер ете алмақ? Әрине, бұл жөнінде саясаткерлер түрлі болжамдар пен 
пікірлер түйіндеуде. Қазақстанның жауапты органдарының, Ұлттық қауіпсіздік органдарының 
мәліметтеріне қарағанда, діни саяси экстремизм және фанатизм Қазақстанда да бар, ал бұл 
әрекеттердің өкілдері хизбуттахриршілдер мен «Мұсылман бауырлары» ассосациясы. Бұл жағдай 
Қазақстан Республикасының Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бас болып басқа да мемлекет 
адамдарының әрекет етуіне түрткі болып, шара қолдануға мәжбүр етті. Сондайақ, елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев «Сындарлы он жыл» атты кітабында бұл жөнінде былай деп айтады: 
«Фундаменталистер мен экстремистердің мақсаты  Қазақстанның мұсылман халқы. Осы орайда  

Қазақстанда үш мыңнан астам діни топтардың, 40тан аса діни мәзхабтардың ұйғарымымен 
«Терроризммен күрес жүргізу ұйымы» атты ұйым ұйымдастырылды. Сонымен қатар 
Н.Ә.Назарбаев, тәуелсіздіктің 11 жылдығын кұттықтау шаралары шеңберінде жасалған Облыс 
әкімдері Мемлекеттік Кеңесіңде ел үшін маңызды мәселелердің бірі «діни ұйымдар және олардың 
өкілдерінің жүргізген жұмыстарының ұлттық кауіпсіздік күштері тарапынан қатаң бақылауға 
алынуы» керектігін айтты. Елімізде «Хизбут Тахрир», «Таблиғи жамағат» сияқты радикалды 
ұйымдардың өкілдері көбейді. Олар насихаттап жүрген Конституциямызға қарсы уағыздар қазір 
қазақстандықтарға таңсық болудан қалды. Егер де жоғарыда аталған радикалды ұйымдар дәл осы 
қарқынмен тарала берсе, ол Қазақстан халқының ортақ мемлекеттік мәдениетке бірігуіне, 
демократиялық реформалардың халық санасында орнығуына әжептәуір кедергі болады [3,б. 25]. 

Сондықтан, Қазақстан халықтарының индустриалдық қоғам құрып, ортақ мемлекеттік 
мәдениетке бірігуі үшін ең алдымен бұған кедергі болатын діни фундаментализмнің табиғатын 
анықтап, теократиялық елдердегі ортодоксальді исламның ерекшеліктерін байыптауымыз керек. 
Өйткені, халқының 60 пайызы мұсылман болып саналатын отанымыздың ендігі тағдырына 
исламның әсері мол болатыны анық. Елімізде ислам дінін ұстанушылардың көбейе бастауы бұл 
діннің принциптеріне ерекше назар аударып, жанжақты талқылау қажеттігі сөзсіз. Ислам дінінде 
саяси  қоғамдық, рухани өмірдің барлық саласы қамтылған. Солардың бірі діни сенім және діни 
төзімділік мәселесі. Ислами идеяларды өркениеттік тұрғыда қабылдап, оларды еліміздің 
әлеуметтікэкономикалық даму жолында қолдана білсек, біздің қоғамдағы біраз мәселелер 
шешімін табар еді. Экстремизмге қарсы күрестің бірденбір жолы  олар туралы өз уақытында 
шынайы мәлімет беру. Бұл жерде әрине күнделікті ақпарат құралдарының рөлі өте жоғары. Әйтсе 
де, жас өспірім балалар үшін ақпарат құралдарының беретін мәліметі де жеткілікті емес. 
Секталардың, экстремистік топтардың қаупі туралы жастарды көбірек хабардар етіп отыру қажет. 
Ол үшін барлық мектептерде «Дінтану» сабағымен қоса мамандар қауіпсіздік сабақтарын өткізіп, 
онда экстремистік топтарды, тоталитарлық секталарды қалай білуге болатынын түсіндіріп, 
олардан қалай сақтану жолын көрсетіп отырулары керек. 

 
Библиографиялық сілтеме: 

 
1.Артемьев, А. И. Дінтану : жалпы дінтану негіздері , діндер тарихы, Қазақстандағы діндер / 

А. И. Артемьев.  Алматы : Бастау, 2013. – б.576  
2.Маймақов, Ғ. Қазіргі заманғы дінтану негіздері: оқулық / Ғ. Маймақов. – Алматы 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетi. 2012. б. 235. 



226 

 

3.Дінтану және конфессиялармен әлеументтік жұмыс: оқу құралы / Қазтұтынуодағы 
Қарағанды экономикалық университетi ; Д.Б. Малаев.  Караганда : ҚЭУК, 2013 б. 345 

 
 
ӘОЖ 347.167  
 

ДІНИ САУАТСЫЗДЫҚ – ДІНИ ЭКСТРЕМИЗМНІҢ БАСТАУЫ 
 

Аубакиров Е.Ж. магистр., оқытушы Сабыржанова Т, Даулбаева А. СР11к. тобының 
студенттері, ҚҚЭУ, Қарағанды, Қазақстан 

 
ҚҚЭУ, Қарағанды қаласы Бүгінгі таңда діни экстремизм мен терроризм сөздерін естімеген 

адам аз шығар. Баспа немесе ғаламтор беттерінен шет елдердегі және Қазақстандағы діни ахуал, 
соның ішінде діни экстремизм мен терроризм тақырыптарына қатысты мәліметтер жетерлік. Бұл 
аталған мәселенің ғаламдық деңгейде орын алып отырғандығының белгісі.Қазақстан әлем 
елдеріне көптеген конфессиялар мен ұлт өкілдерінің бейбіт өмір сүру мекені ретінде танылғаны 
рас. Дегенмен, діни экстремизм  мәселесі біздің елімізді де айналып өткен жоқ. 

Қазірде діни экстремизм мен терроризм ұғымы ислам дініне таңылған қауіпті қосымша 
екендігі өкінішті ақиқат болып отыр. Ғасыр басындағы қарулы қақтығыстар жиі орын алған 
Ауғаныстан, Ирак, ИзраильПалестина аймақтарындағы террактілік актілерді ислам атын 
жамылған радикалды топтардың өз мойындарына алуы ориенталисттік бағыт ұстанушылардың 
«ислам терроризмі» теориясын іс жүзінде дәлелдеп бергендей болды. Бұл жағдай Қазақстандағы 
діни экстремизмнің табиғатын айқындай түседі. Өйткені, тәуелсіздік алғаннан кейінгі діни жаңару 
халықтың басым бөлігінің исламға бет бұруы ата дінімізге үлкен сұраныс туындатты. Кеңестік 
кезеңдегі діни мамандар дайындаудың тоқтатылуы, сәйкесінше қажетті мамандардың жетіспеуі 
ұлты, ұстанымы басқа шет елдік ислам мамандары мен уағызшыларының елге ағылуының басты 
себептерінің бірі болды. Мұндай уағызшылардың арасында радикалды бағыттағы, экстремистік 
көңіл күйдегі («Хизбут Тахрир», «Таблиғи жамағат», уахаббилер т.б.) топтардың өкілдері 
болды.Діни экстремизм арнайы оқулықтарда діни экстремизм «басқа дін ұстанушылар мен дінді 
ұстанбайтындарға төзімсіздікті уағыздау, өзге діндерге нақты бір діни ілім шеңберінде қарау, 
бағалау. Басым жағдайларда діни экстремизм дінге қатысты болмай, саяси немесе өзге де 
мақсаттарға қол жеткізу үшін, нақты бір дін қағидаларын жамылғы ете отырып зиянды әрекет 
ету» деп көрсетіледі. Осы анықтамадағы сипаттамаларды негізге ала отырып қарастыратын болсақ 
жоғарыда айтылған дәстүрлі емес діни ағымдардың ұстанымдарын экстремисттік деп бағалауға 
болады. Елімізде мұндай ағымдардың таралу аймақтары да әр түрлі. Сарапшылар пікіріне 
сүйенсек, жихадқа шақыратын экстремисттік ағымдар еліміздің батыс өңірлерінде кең таралған. 
Олар бұл үдерісті батыс өңірінің экономикалық қуатына, яғни мұнай шикізатына қызығушылық 
(аталмыш топ мүшелерінің мұнай құбырларынан мұнай ұрлау фактілері анықталды), Ресеймен 
шекараластық, әсіресе, «әлемдік жихад» экстремистік тобы әрекет ететін Астрахан облысымен 
шекараластық, сондайақ, халықтың дәстүрлі ислам қағидаларынан хабарсыздығын алға тартады.
 Соңғы кездері экстремистер түрлі ғаламторда өздерінің теріс дінді насихаттайтұғын 
видеороликтерді түсіріп, жастарды адастыруда. Бұл роликтерді көрген сайтты пайдаланушы 
діндар мен көрермедер түрлі психологиялық ойларға салынып, қауіптерге бел буатыны 
рас.Ақпарат таратуд бойынша интернет әлемде ең алдыңғы орынға шықты. Бүгінде елімізде 
ғаламторды пайдаланушылар 7 миллионнан асып жығылады екен. Осындай ең үлкен ақпарат 
желісі өкінішке орай мемлекет тарапынан жеткілікті дәрежеде бақыланбайды. Соны пайдаланған 
арам ниеттілер теріс ойларын  ғаламтор арқылы таратып, жақтаушылары қатарын қалыңдатуда. 
Келесі сайттар адамды бірден қарулы жихадқа шығып, зайырлы билікті құлатуға шақырмайды. 
Олар зайырлы билік немесе өзге діндегілер туралы сыни пікірлер білдірмейді. Мұндай сайттардың 
сыртқы безендірілуі де тек исламға арналған ақпараттық портал түрінде берілуі мүмкін. Олардағы 
басты мақсат мемлекетте ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрлі дінді бөлшектеуден 
басталады. Мысалы, «http://uraza.kz/» сайтында Рамазан айында оразаны бұзудың тыйым 
салынғандығы туралы: «Ораза тұтудан, оның міндеттілігін мойындамай бас тартқан адамның 
кәпір (дінсіз) екеніне ғалымдар бір ауыздан келіскен» деген ақпарат берілді. Бұл қазақ жерінде 
таралған дәстүрлі Ханафи мазхабына қайшы, мұнда ораза ұстамау діннен шығармайды. Сол 
секілді, беташар, сәлем салу т.б. дәстүрлерді «Құдайға серік қосу» деген пәтуа беретін сайттар 
діни ортадағы бөлінушіліктерді туындатып, діни фундаментализмге итермелейді.Берілген 
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сайттардың ортақ ұраны «Таухид – бұл мақсат, ал жихад – оны жүзеге асыру жолы», «жихад 
әркімнің жеке міндеті» деген ой. Бұл ой ашық немесе жасырын түрде мейлінше белсенді түрде 
таратылады, таңылады. Салдары ретінде қоғамда араб елдерінің ұлттық киімін кигендер мен 
мешітке құлағына наушник тағып баратындар пайда бола бастады. Өзге елге жихадқа аттанып 
өлім құшқандар мен өз елінде экстремистік идеяларды таратып түрмеге қамалғандар саны 
артты[1].           
 Меніңше, бұл жат идеологияны насихаттаушы топтың мақсаты экранның арғы жағынан 
осындай тектес видеоролик арқылы қомақты қаржыны иемдену боп табылады. Мұндай көз
қарастары мен ұстанымдары зайырлы қоғамда емінеркін өмір сүретін дәстүрлі исламмен сәйкес 
келмейді. Алайда терроризм және ислам – бірбіріне түпкі тамырынан бастап қарамақайшы және 
бірінбірі жоққа шығаратын көрініс. Дегенмен, бүгінгі таңда халықаралық терроризм исламмен 
байланыстырылады, осы арқылы ұлтаралық алауыздық және діни төзімсіздік туындайды. 
Террористерде не аяушылық, не адамгершілік қасиеттер жоқ. Терроризм өз нысанасына бейкүнә 
адамдарды таңдап, балаларды аяусыз өлтіреді, оларды атааналарынан айырып, жетім қылдырады. 

Бүгінгі таңда халықаралық терроризм және діни экстремизм асыл дініміз – исламға да залалын 
тигізуде. Террористер – Құранның негізгі қағидаларын да білмейтін діни сауатсыз адамдар. 
Зорлықзомбылықтың барлық түрі Ислам нанымына қайшы келеді. 

Осы орайда, атап өтсек жуырда экстремистер АҚШ журналисін өлім жазасына кесті. Бұл 
турасында Tengrinews.kz сайтында жария еткен «Ислам мемлекеті» экстремистік тобы Джеймс 
Фоули есімді журналисті өлім жазасына кескені туралы мәлім етті. «Америкаға үндеу» деген 
атпен ғаламтор арқылы әлем жұртшылығына жария еткен адам санын соқтыратын видеоролик жан 
түршігетінні айғақ. Бұл не сонда?! Бұл адамгершілікке жата ма? Исламда өлім жазасы құпталған 
ба? Дәстүрлі дінімізде өлім немесе жазалау аяттары көрсетілген бе?[2]. 

Алла тағала адамдарға өзі белгілеген шектен шықпауды бұйырды және жерде зұлымдық 
жасауға, әділетсіздікке, зорлыққа, өлтіруге және қан төгуге тыйым салды. Бұған байланысты 
қасиетті Құранда «…Алла өзі қойған шектен шыққандарды ұнатпайды» деген аят бар. 

Біз діни экстремизмнің алдын алу бағыттарының бірі ретінде Қазақстан қоғамында діни сауат
тылықты арттыруға ерекше мән береміз. Қазақстандықтар діни көзқарасының әркелкілігіне қара
мастан, зайырлы елімізде имансыздық, діни ойпікірлердің радикалдануы секілді шектен шығу
шылықтардың таралуына жол бермеу жолында бірігуі керек. 

Республикадағы діни ахуал жалпы алғанда тұрақты екенін атап өткен жөн. Арине қуантарлық 
жайт, дейтұрғанмен асыл дінімізді бұқараға БАҚ арқылы насихаттау барысында көптеген 
нәтижелі мақалар жарияланып тұрса, дініміздің  ең маңызды құндылықтарын 
насихаттайтын видео роликтерді жария 

лауды молырақ  іске асырса, діни тұрақтылықты қолға алу жұмысы оң нәтиже беретініне 
сенімім мол. Дін экстремизмнің және терроризмнің ешбір формасын қабылдамайды. 

Шынайы дін адамзатқа тура жол нұсқаушы ретінде азаматты адамгершілік тұрғыда 
тәрбиелейді, отансүйгіштікке баулиды, өшпенділік пен басқыншылықты былай қойғанда, 
адамдарды теріс ісәрекеттен бойын аулақ ұстауға шақырады. Дін қоғамда өзінің сындарлы рөлін 
атқаруы тиіс, келіспеушіліктердің алдын алуға көмектесіп, қарамақайшылықтарға жол бермеуі 
қажет.Адамдардың діни білімі тек халық игілігі мен қоршаған ортасының мүддесі үшін жұмсалуы 
керек. 

XXI ғасырдың өткен қилы замандардан артықшылығы –қазақстандықтардың санасезімінің, 
білім деңгейінің жоғары болуында. Сондықтан техниканың дамыған бұл заманда, жастардың іріткі 
салу видеороликтері мен түрлі веб сайттардағы жарияланып жүрген теріс пиғылды 
ақпараттарының жиіленуі, дұрыс діни білімнің алмауынан деп санаймын. Бұл мәселеде Мемлекет 
Басшысы діни экстремизм құбылысына алдын алу саясаты мен алдын алу әрекеттерінің түрлі 
нұсқалы әдістемесі тұрғысынан мұқият қарауға шақырады. 

Сондықтан, әлеуметтік желілердегі адамзаттарды азғыратын теріс жолға түсіруші шақырған 
немесе еліміздің тыныштығын бұзғысы келетін теріс мазмұнда жазылған ақпараттарға тиым 
салуды құзырлы органдардың жеделдедіп қолға алғандары жөн болар еді деп, пікірімді 
қорытындылаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай[2, б. 85]. 

Бүгінгі таңда елдегі ахуалды сыни тұрғыдан бағалау негізінде тұрғын 
дардың шетелдердің идеологиялық экспансиясына қарсы берік діни иммунитетін күшейтетін 

дүниетанымдық көзқарастарды қалыптастыру мәселесі аса өзекті болып отыр. 
Өкінішке орай, біз кейбір күштердің адамдардың діни сауатсыздықтарын пайдалана отырып, 

діншілдердің діни сезімдерімен ойнап, олардың саналарын жаулау арқылы экстремисттік және 
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террористтік сипаттағы қылмыстар жасауды жүзеге асыру үшін ұсынылған утопиялық идеяларды 
таратумен бетпебет келдік.   

Біздің еліміз тәуелсіздіктің 20 жылдан астам кезеңінде көптеген қауіпқатерлерге тап болды, 
алайда өзінің бірегей қазақстандық жолымен жүре отырып, олардың бәрін жеңе алды. Радикализм 
мен экстремизм мәселелерінде де бізге дайын нұсқаулықты ешкім ұсынбайтындығына сенімдіміз. 
Оны біз өзіміз қалыптастырамыз.   

Антиэкстремистік нұсқаулықтың ұстанымдары ретінде қоғамдық келісім мен тұрақтылықтың 
конституциялық артықшылықтарын сақтау, конфессияаралық және ұлтаралық келісімді нығайту, 
азаматтардың діни сенім бостандығы құқықтарын жүзеге асыру, «дінде экстремизм жоқ» деген 
айғақты қабылдау болып табылады. 

Елбасымыз «Сындарлы он жыл» атты кітабында былай деп атап өтеді: «Фундаменталистер 
тарапынан болатын шетін агрессиядан немесе тұрақсыздықтан қауіптеніп, діннің өзіне, Ислам 
дініне қатысты қатал саясат ұстану, менің пайымдауымда мәнсіз де мағынасыз тірлік». Бұл орайда 
Қазақстанның Тұңғыш Президенті былай ескертеді: «Бұл жағдайда да қауіпқатердің зоры, 
Сенімді жору мен Сенімнің өзінің арасындағы айтарлықтай айырмашылықтың ескерілмеуінде 
болса керек». Яғни, әр дінде адамдық қажеттіліктермен және мақсаттармен нақты адамдар тұр деп 
түсінген жөн, олар негізгі діни жорамалдармен санаспайды. 

Бұл мәселеде Мемлекет Басшысы діни экстремизм құбылысына алдын алу саясаты мен алдын 
алу әрекеттерінің түрлі нұсқалы әдістемесі тұрғысынан мұқият қарауға шақырады[3]. 

Аталған жағымсыз құбылыстың айқын қауіп тудырып отырған жағдайында барлық дін 
қызметкерлерінің, әсіресе Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының, осы бағыттағы 
біліктілігін жоғарылата отырып, ортақ іске жұмылдыру қажет. Уақыт өз талабын қояды. 
Сондықтан, мешіт имамдарына ислам ілімдері, шариғат және фикх қағидасында, сондайақ, 
әлеуметтану, конфликтология мен психология тәрізді зайырлы ғылымдар тұрғысында радикализм 
мен экстремизмге діниидеялық тұрғыдан қарсы тұру қағидаларын, яғни негіздерін оқытудың 
жүйелі бағдарламаларын қалыптастырып, іске қосу қажет деп есептейміз. 

Біз Ислам дінін үйренгенде бірбеткейлік пен асырасілтеушіліктен бойын аулақ ұстайтын 
парасатты мұсылман тұлғасын тәрбиелеуге мүдделіміз. 

Біздің дәстүрлі дініміз атабабамыздың көп ғасырлық даналығына негізделген. Ұлы Абай, 
Шәкәрім, Мәшһүр Жүсіп ұстанған қазақтардың дәстүрлі мұсылмандығында басты негіз ретінде 
соқыр сенім емес, ақылпарасат алынған. Ұстамдылық және қоғам бірлігін қорғау идеялары 
көптеген қазақ ойшылдарының философиялық еңбектерінде көрініс тапқан және бүгінгі 
қазақстандық қоғам арасында да кеңінен таратуға лайықты. Қазақ даласының әлФарабидан 
бастап Абайға дейін жалғасқан 1100 жылдық рухани тарихы бар. Сөзімнің соңында дін 
саласындағы түйшектелген мәселелерді шешу, экстремисттік және террористтік мақсатта дінді 
пайдалануға жол бермеу, зайырлы қоғамымызға қауіп төндіріп тұрған үрдістерге тосқауыл қою – 
ортақ жұмысымыз екенін атап өтемін. 

Бұл мәнде бүгін талқылап отырған мәселелер Сіздердің аймақтарыңыз үшін ғана емес, 
сонымен қатар, басқа өңірлер үшін де аса өзекті. Діни экстремизмге және терроризмге қарсы іс
қимыл мәселелері бойынша біздің ұсыныстарымыз ұтымды және пайдалы болатындығына 
сенімдімін. 

Ең бастысы – біз қоғамда діни экстремизм және терроризм идеяларын қабылдамайтын жағдай 
жасауымыз керек. Бұл  біздің ортақ міндетіміз. 

Конференция жұмысына табыс тілей отырып, назар қойып тыңдағандарыңызға алғыс 
білдіремін. 
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ҚАЗІРГІ ДІНИ МӘСЕЛЕЛЕР: ЭКСТРЕМИЗМ МЕН ТЕРРОРИЗМ 
 

Аубакиров Е.Ж. магистр., оқытушы, Сабыржанова Т., Ерғазы А. СР11к. тобының 
студенттері, ҚҚЭУ, Қарағанды, Қазақстан 

 
Соңғы кезде әлемнің көптеген елдері үшін терроризммен күрес мәселесі аса өзекті болып 

отыр. Шындығында, дін зайырлы қоғамымыздың ажырамас бөлігі болып табылады, сондықтан құ
зырлы мемлекеттік мекемелер еліміздегі діни қатынастарды одан әрі дамытуға әрқашанда 
мүдделік танытады. 

Халықаралық терроризм, сепаратизм, экстремизм, оның ішінде діни экстремизм халықаралық 
қауымдастыққа және жалпы адамзатқа қауіп төндіріп отырған келеңсіз құбылыстар болып 
табылады. Олар құқық тұрғысынан қылмыстар деп дәрежеленеді. Аталған қылмыстар 
халықаралық сипаттағы қылмыстар болып табылады. Әмбебаптық, аймақтық, екіжақты 
мемлекеттераралық шарттарда қылмыстар болып танылып, мойындалады. 

Халықаралық қылмыскерлікпен күресу мәселелері халықаралық қылмыстық құқық ғылымы 
бойынша зерттеледі. Терроризм, сепаратизм және діни экстремизм құбылыстары халықаралық 
құқық жүйесінде қалыптасуы мен дамуының тарихи негіздері әр қилы, бір жағынан бірбіріне 
біршама ұқсас деуге болады. Көптеген тарихи, ғылыми, сонымен бірге қасиетті жазба кітаптардың 
мәтіндерін зерттегенде, жоғарыда аталған терминдердің тікелей айтылмаса да, аталмыш 
құбылыстардың өз уақыттарында белгілі бір тарихи үрдістерде қалыптасып әрі дамып келгендігі 
анық. 

Ең әуелі терроризм, сепаратизм және діни экстремизм ұғымдарын қазіргі уақытта 
халықаралық шарттардағы құқықтық анықтамалары контексінде талдау қажет. БҰҰ аясында 
қабылданған әмбебаптық халықаралық құқықтық актілердің ешқайсысында, әсіресе терроризмге 
қатысты конвенцияларда, халықаралық терроризмнің құқықтық анықтамасы көрсетілмеген. Тек 
халықаралық терроризмнің әр түрі бойынша арнайы конвенциялар қабылданған. БҰҰ Бас 
Ассамблеясы 1994 жылдың 9 желтоқсанында 49/60 резолюцияны қабылдады. Халықаралық 
терроризмді жою туралы Декларация атты факультативтік актінің кіріспесінде халықаралық 
терроризмнің барлық түрлері мен құбылыстары, тікелей немесе жанама тұрғыдан мемлекеттердің 
қатысуымен, терроризмнің ісәрекеттері ешқандай жазығы жоқ адамдардың өміріне қауіп 
төндіруде немесе оларды өлімге ұшыратуда, халықаралық қатынастарға қатерлі салдары болуда, 
мемлекеттердің қауіпсіздігіне қатер төндіруде, сонымен қатар көптеген аймақтарда террористік 
актілер шыдамсыздық немесе экстремизм негізінде жүзеге асуда деп көрсетілген. 

2000 жылы 28 тамызда БҰҰ Бас Ассамблеяның 55інші сессиясында, БҰҰ Бас 
Ассамблеясының алтыншы комитетінің ұсынысы бойынша, 166 п. күн тәртібінде «Халықаралық 
терроризмді жоюдың шаралары» атты жоба қарастырылды. Бұл жобада халықаралық 
терроризммен күресуді жалпы қамтитын арнайы халықаралық шартты дайындау туралы ұсыныс 
жасалған болатын. Алайда осы күнге дейін бұл шарттың мәтіні расталғанмен, оған мемлекеттердің 
ресми өкілдері арқылы қол қойылған жоқ. Бірақ бұл шарт жобасының назар аударуға тұрарлық 
тұстары жоқ емес. Олай деп тұжырымдама жасауымыздың себебі, тұңғыш рет осы жоба негізінде 
халықаралық келісім тәжірибесінде терроризмнің құқықтық анықтамасы берілген. Сондайақ осы 
конвенцияның кіріспесінде үш бірдей қысқаша анықтамалар көрсетілген. Мысалы, солардың бірі 
мына мазмұнда жазылған: « ... терроризм актілері әлемдегі барлық оның белгілі түрлерінде ... еш 
кінәсіз адамдардың өміріне қауіп төндіреді немесе олардың өліміне әкеліп соғады, негізгі 
құқықтарға қауіп тудырады және адами тұлғаның абыройына шындығында қауіп келтіреді». 

Сонымен, әмбебап шарттардың (бұл, дәлелдеп айтқан кезде 13 конвенция және қосымша 3 
хаттама) ешқайсысында терроризмнің толыққанды құқықтық анықтамасы жоқтың қасы деуге 
болады. Тек соңғы талданған жобада ғана оның жанжақты қамтылған анықтамасы болмаса да, 
ішінара түпнұсқасы берілген. 

К.З. Алимов терроризмді анықтаудың қиындығы мына негізгі төрт мәселеге байланысты деп 
есептейді. Біріншіден, уақыт өткен сайын терроризмнің анықтамалары өзгеруде, екінші 
дүниежүзілік соғыстан кейін терроризмнің «жаңа» формалары мен түрлері туындады және осы 
күнге дейін жалғасуда. Екіншіден, «террорист» термині келеңсіз ярлык болып табылады және оны 
қолдану – бұл саяси акт, сондықтан оның қауіпті салдары бар. Үшіншіден, терроризм әртүрлі 
мемлекеттік шенеуніктер, жазушылармен, журналистермен «анықталады», өйткені олардың 
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мәселенің күрделігін түсінуге мүмкіншілігі немесе қалауы жоқ. Төртіншіден, көптеген қарама
қайшы тарихи, саяси, әлеуметтік, философиялық және құқықтық анықтамалар баршылық. Осының 
барлығы аталған терминнің дәл мәнін және оның қолдану жолын қиындатады [1, б. 303]. 

Осы аталған автор, өзінің пікірі бойынша, терроризм анықтамаларын мына төмендегі топтарға 
жіктейді: кейбір авторлар терроризмді анықтауда пәндік ауқымды қолданады (саяси, құқықтық), 
басқалар – логикалық процедураны (анализ, синтез), үшіншілер – терроризмді ұйымдастыру мен 
таратудағы мемлекеттердің рөлін (мемлекеттік, мемлекеттің қолдауымен), төртіншілер – саяси 
және құқықтық ауқымын және оның әлемдік қауымдастыққа әсері, ал бесіншілер жинақталған 
ұғымы жағынан жүйеленеді [1, б. 306]. 

Біріккен Ұлттар Ұйымы мен осы ұйымның Бас Ассамблеясының құзыреті шеңберінде 
қабылданған халықаралық әмбебаптық және факультативтік актілерде, Еуропалық Одақ пен 
Еуропа Кеңесі ұйымдары аясында қабылданған халықаралық құқықтық актілер, сонымен қатар 
ТМД, ШЫҰ және басқа да халықаралық аймақтық ұйымдар қарамағында қабылданған 
халықаралыққұқықтық актілерде «халықаралық терроризм» терминіне қатысты толыққанды 
құқықтық анықтама әлі де жасалынған жоқ. Бұған қарамастан, «халықаралық терроризм», 
«терроризм», «сепаратизм» және «экстремизм» деп аталынған барлық құбылыстарды, оның ішінде 
«діни экстремизм» терминдеріне қатысты құқықтық анықтамаларды беруші ғалымдардың ой
пікірлері мен тұжырымдарына талдау жасаған дұрыс деп санаймыз. 

Әрине, «терроризм» термині жөніндегі анықтамаларды бірыңғай танылған жүйеге келтірудің 
қиындығын ескеріп, жоғарыда атап өткен зерттеушілердің тұжырымдамаларына талдау жасай 
отырып, оған өзіндік түсінігімізді мынадай кең мазмұндағы анықтамада білдіреміз: «Терроризм – 
қоғам немесе халықаралық қауымдастықтың өмірінде халықаралық құқықтық категориялық 
құбылыс ретінде, радикализм мен экстремизм құбылыстарының салдарынан, бір террористік 
ұйымның немесе бірнеше террористік ұйымдардың террористік идеологиялық мотивацияланған 
базасында немесе тікелей немесе жанама түрде мемлекеттердің қолдауымен немесе халықаралық 
қылмыстық ұйымдардың ынтымақтастығы арқылы құрылған, ең шеткі террористік көзқарастар 
мен ісәрекеттердің жақтаушылары болып табылатын, халықаралық шарттар мен ұлттық 
заңнамалардың талаптарына немесе басқа да негіздердің қағидаларына қасақана яки қайшы 
мотивациялық ниет пен мақсатты ұстанатын, өзіндік мүдделі күресті жүргізетін, өзіндік 
тактикалық және стратегиялық мақсаттарына жетуі үшін, әртүрлі әдістермен және қылмыстық 
тәсілдер мен құралдар арқылы, белгілі бір мемлекеттің азаматтарына немесе шетел азаматтарының 
өміріне, заңды құқықтары мен бостандықтарына, тарихи қалыптасқан қоғамдар мен ұлттардың 
құндылықтарына, ұлттық мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін бұзуға, қылмыстық зардап келтіруге, қорқытып үрейлендіруге және тиісті жағдайды 
жасауға немесе мәжбүрлеуге бағытталған, халықаралық, аймақтық және ұлттық немесе арнайы 
құрылған соттардың үкімімен террористік ұйымдар деп танылған, мемлекеттердің не террористік 
ұйымдардың немесе жеке тұлғалардың халықаралық қауымдастыққа, мемлекеттерге және 
қоғамдарға аса қауіпті ісәрекеттері». Мұндай әмбебаптық сипатқа ие анықтаманы беруіміздің 
негізгі себебі, терроризмді тек ғылыми, құқықтық тұрғыдан ғана емес, тәжірибелік көзқарас 
тұрғысынан да жүйелеп қарастыруымызда болып отыр. 

Жоғарыда «терроризм» мен «діни терроризм» терминдеріне құқықтық анықтамалар берілді. 
Енді осы терминдерінің өзара қатынасы, құқықтық ерекшеліктері мен айырмашылықтарына жеке 
тоқталайық. Терроризм – бұл кешенді құбылысты айқындайтын, кеңейтілген ұғым. Террористік 
актілер мен ісәрекеттер қорқыту мен үркіту арқылы белгілі тактикалық және стратегиялық 
мақсаттарға жету үшін жүзеге асырылады. Яғни, осындай нақты зорлық әрекеттері арқылы саяси, 
діни террористік, әлеуметтікэкономикалық мақсаттарға жетуге өзіндік террористік ісәрекеттерді 
жүзеге асыруға бағытталады. «Терроризм» терминіне құқықтық анықтама кешенді аспектілер 
тұрғысынан беріледі. Өйткені терроризм бірнеше құбылысты түрлерден тұрады. Яғни, олар саяси 
терроризм, діни терроризм, этникалық негіздегі терроризм және басқа да түрлері. Саяси 
терроризмнің діни терроризмнен негізгі айырмашылығы мынада: біріншінің ең басты мақсаты  
саяси билікке қол жеткізу, ал діни терроризмнің ең басты мақсаты  саяси билікке жету арқылы 
тек діни террористік идеологияға негізделген мемлекетті құру. Этникалық негіздегі терроризмнің 
ең басты мақсаты  өзіңе жақын орналасқан «этникалық негізі туыс» мемлекетке қосылу. Бұл 
дегеніміз  құр халықтың қосылуы ғана емес, мүмкіншілігі болса жерімен қоса бірігу. Діни 
экстремизм – діни терроризм құбылысына ұласуға және оның туындауына серіппе беретін саты. 
Ол өзіндік діни террористік мақсаттарына жету жолындағы шешуші саты рөлін атқарады. Діни 
радикализм өздерінің діни сипаттағы радикалды мақсаттарына жетелеп апаратын ең алғашқы 
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сатысы болып есептелінеді. Бұған мынадай нақты тәжірибелік дәлелді келтіруге болады. Мысалы, 
«Хизбуттахрир» партиясы өздерінің ең басты мақсаты ретінде халифаттық мемлекет құруды 
жасырмайды. Бұл партия өздерінің ең басты мақсаттарына жету мақсатында үш саты бойынша іс
әрекет етеді. Партияның ең бастапқы сатысы және ісәрекеттерінің негізгі әдісі – мәденибілім 
беру («аннахийату сақафийа»). Бұл бағыт бойынша қойылған тапсырма  мұсылмандардың, тіпті 
мұсылман еместердің дұрыс саяси санасын қалыптастыру [2, б. 4].  

Бұл жоғарыда тұжырымдалған діни радикализмнің сатысы. Екінші саты  «қоғамға саяси және 
мәдени кіргізу» арқылы жүзеге асып аяқталатын ойлау революциясы. Бұл кезең діни 
экстремизмнің сатысына жатады. Үшінші кезең немесе саты  өкіметті басып алу [2, б. 5]. Бұл діни 
терроризмнің негізгі шешуші сатысы болып табылады. Осыған ұқсас діни террористік 
ұйымдардың қатарына Жапониядағы «Аум Синрике», Израильдегі «Кох» және басқа да 
ұйымдарды жатқызуға болады. 

Саяси террористік ұйымдар мына эволюциялық тізбекпен қалыптасып, дамиды: саяси 
радикализм – саяси экстремизм – саяси терроризм. Саяси террористік ұйымдар қатарына «Аль
Каида» ұйымы және тағы басқа ұйымдар жатқызылады. Ал этникалық негіздегі террористік 
ұйымдар мынандай эволюциялық тізбек бойынша қалыптасып дамиды: этноцентризм 
(этносепаратизм, ирредентизм) – этникалық экстремизм – этникалық негіздегі терроризм. 
Этникалық негіздегі ұйымдар қатарына Испаниядағы «БАСК» ұйымы және тағы басқа да 
ұйымдарды жатқызуға болады. Бұл жерде ең маңызды ескерілетін мына жайт бар. Діни 
террористік ұйымның ең басты идеологиялық базасы ретінде діни террористік идеология болып 
қолданылады. Ал саяси террористік ұйым мен этникалық негіздегі террористік ұйым діни 
террористік идеологияны қосымша құрал ретінде пайдаланады. Сол сияқты діни террористік 
ұйымдар да дінисаяси аралас террористік идеологияны қосымша құрал ретінде ұстанады. 

Бұл арнайы террористік ұйымдардың ұйымдық құрылымдары әртүрлі ерекшеліктермен 
айқышталады. Мысалы, «Хизбуттахрир» діни террористік ұйымының құрылымы пирамидалық 
қағидаға сай функционалдық ұяшықтарды қолданумен құрылады. Бұл ұйымдық құрылым жеті 
сатыдан тұрады. Саяси террористік ұйымдарда да осындай негізге ұқсас өзіндік құрылымдық 
жүйелер құрылады. Олар сияқты сепаратистік және этникалық негіздегі террористік ұйымдарда 
өзгеше ұйымдық құрылым көзделген. Діни террористік немесе діни экстремистік ұйымдардың 
басқа арнайы террористік ұйымдардан ең басты ерекшеліктері мынада: олар қандай бір халықпен 
және географиялық аумақпен шектелмейді және олардың жаһандық мақсаттары бар [2, б. 4]. 

Түйіндей келе айтар ойымыз, терроризмнің бір түрі болып табылатын діни терроризм мен 
діни экстремизм құқықтық ассоциациялық қатынаста және эволюциялық қатынаста болады, ал 
этникалық негіздегі терроризм сепаратизммен өзара ықпалдастық пен жақындауға «мүдделік». 
Діни экстремизм мен діни терроризм терроризммен тығыз қатынаста болса, ал сепаратизм, 
этникалық негіздегі терроризм және саяси терроризмдермен саяси қолдау немесе саяси 
ықпалдастық сияқты тұстарымен байланысып жатады. 

Әзірше ғылыми ортада «халықаралық терроризм» ұғымына қатысты жалпы мақұлданған 
анықтама болмаса да, бұл тұрғыда кейбір анықтамаға талдау жасап, өз көзқарасымызға сәйкес осы 
күрделі құбылысты түсіндіруге талпынамыз. 

«Халықаралық терроризм» терминінің халықаралық құқықтық актілерде қолданылуының 
себебін оның халықаралық сипат алуы мен ісәрекеттері ауқымының кеңейгендігімен түсіндіруге 
болады. Бұл қылмыстың квалификациялануы, яғни аталмыш тұрғыда дәрежеленуі жөнінде 
әдебиеттерде көптеген төмендегі ғалымдар өз пікірлерін айтты: олардың қатарына Ю.М. 
Антонянды, И.И. Лукашукты, А.В. Наумовты, Е.Г. Ляховты, Л.А. Моджорянды, А.И. Зябкийді, 
Н.И. Костенконы, В.П. Емельяновты, К.В. Жариновты, М.А. Раджабованы, У. Убайдуллаевты, 
К.З. Алимовты және тағы басқаларын жатқызуға болады. 

Мысалы, Е.Г. Ляхов «Халықаралық қылмыс (халықаралық терроризм) мына төрт жағынан 
квалификациялануы қажет деп есептейді: субъект, субъективтік жағы (кінә), объект, объективтік 
жағы (әрекет, әрекетсіздік, құқыққа қайшылық, себептіксалдарлық байланыс)» [1, б. 312]. Бұл 
пікір келісуге тұрарлық, бірақ бұл жөнінде халықаралық құқықтық актілерде толыққанды әрі 
нақты ұғымда бекітілген норма жоқ. Яғни, қарастырылып отырған қылмысқа қатысты құқықтық 
анықтаманы жобалап, қабылдау қажет. 

Ю.М. Антонян «халықаралық терроризмнің ұлттық терроризмнен айырмашылығы жоқ, оның 
ішінде әлеуметтікпсихологиялық тұрғыдан еш айырмашылығы жоқ екендігін алға тартады және 
де ол бір мемлекеттің құруымен басқа мемлекетке қарсы әрекет етуші террористік топтар, өз
өздігінен құрылғандарға қарағанда, психологиялық тұрғыдан ерекшеленеді» деген ойпікірді 
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айтады [1, б. 312]. Бұл тұрғыда айтатынымыз, әлбетте өзөздігінен құрылған топтар мен 
ұйымдардың мемлекеттің тікелей немесе жанама қолдауымен құрылған топтар мен ұйымдардан 
психологиялық ерекшеліктерінен басқа және идеологиялық мотивация тұрғысынан да 
ерекшеліктері бар. Өзөздігінен, яғни жеке бір адамның немесе адамдар тобының бастамасымен 
құрылатын кейбір топтар немесе ұйымдардың ісәрекеттері де халықаралық сипат ала бастады. 

Ал А.И. Зябкий болса, халықаралық терроризмнің квалификациясын құқықтық 
бұзушылықтың квалификациясы есебінен нақты әрекеттің тәуелдігіне байланыстырып келтіруге 
болады дейді [1, б. 312]. Халықаралық құқық бұзушылықтың қылмыстық зардабына сараптама 
жасау арқылы халықаралық терроризмнің квалификациясын жасауға әрине әбден болады. Бірақ 
бұл жерде террористік актілердің қандай әдістермен жасалғандығын немесе қандай формада 
жүзеге асырылатындығын ескеру керек. 

В.П. Пановтың пікірінше «өзіндік құқықтық табиғаты бойынша халықаралық терроризмді 
шетелдік элементі бар жалпықылмыстық қылмыстарға жатқызу керек» [1, б. 313]. Біздің 
ойымызша халықаралық терроризмді шетелдік элементі бар жалпықылмыстық қылмыстарға 
жатқызуға да, жатқызбауға да болады. Өйткені, ең алдымен халықаралық терроризм халықаралық 
сипаттағы қылмыс болып табылады. Бұл дегеніміз терроризм бағытталған объектісі жағынан және 
оны жүзеге асырған субъектісі жағынан бір мемлекеттің аумағынан тыс шығады. Субъектілер 
шетел азаматтары болып табылып немесе қылмыс жасалған аумақ тұрғысынан сол мемлекеттердің 
азаматтары болып өзге мемлекеттерде жүруі мүмкін. Оларды тиісті қылмыстық жауапкершілікке 
тарту сол мемлекеттердің заңдары бойынша жалпықылмыстық сипаты бар заңсыз әрекеттерге 
дәрежеленіп, азаматтылығын иеленген мемлекеттердің өзіңе қайтарып беру мәселесі де 
туындайды. Қосымша немесе арнайы халықаралық шарттарда да бұл процедураны іс жүзінде 
қолдану егжейтегжейлі қарастырылып жатады. Тоқсан ойдың тобықтай түйіні, көптеген 
конвенцияларда аталған терминді осы тұрғыдағы орнымен қолдану террористік ісәрекеттердің 
ауқымының кеңейгендігімен түсіндіріледі. 

Ал терроризм жалпықылмыстық сипаттағы қылмыс емес деп қарамақарсы ой айту мына 
төмендегідей тұжырымдамамен дәйектеленеді. Терроризм кейде көптеген халықаралық 
әмбебаптық актілерде халықаралық қылмыс болып аталып өтілді, яғни оның объектісі – 
халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздік немесе халықаралық құқықтық тәртіп, ал тікелей 
субъектісі – халықаралық қауымдастық болып жалпы немесе жанама түрде ескеріледі. Осы орайда 
В.П. Пановтың пікірімен келіспеуге болады. Алайда терроризм халықаралық сипатта 
қарастырылғанмен, оның нақты осы қылмыс түрі екендігі бірыңғай түрде әлі де таныла қойған 
жоқ. Кейбір халықаралық құжаттар (қараңыз: Кодекс преступлений против мира безопасности 
человечества 1990 г., Статут Международного Уголовного Суда 1998 г. и др.) терроризмді 
халықаралық қылмыс деп таниды. Яғни, ішінара демесек те, терроризм біртебірте агрессия 
сияқты бейбітшілікке қарсы жасалған, т.б. қылмыстар қатарына өтіп келе жатыр. Бірақ та бұл 
үрдіс әлі толық түрде кодификацияланған жоқ. Сондықтан біз де әзірше В.П. Пановтың ойымен 
келісеміз. 

Н.С. Беглова: «Халықаралық терроризм – бұл терроризмнің қандай да бір ерекше түрі емес, 
тек оның сол немесе басқа да мемлекеттің шекарасынан тыс, ішкі терроризмнің жалғасы»,  деген 
ойпікірді ұстанады [1, б. 312]. Бұл ойпікірмен ішінара келісуге болады. Яғни, тек ішкі 
терроризмнің халықаралық терроризмге ұласуы мүмкіндігі бар екендігін ескерсек ғана. Ал 
халықаралық терроризм терроризмнің қандай да бір ерекше түрі емес деген оймен келіспеуге де 
болады. Терроризм кейбір жағдайларда ішкімемлекеттік сипаттан дами келе халықаралық сипатқа 
айналады. Әуелі басқа мемлекетте құрылған түрлі террористік ұйымдар басқа мемлекеттерде 
терроризмді туындатуға септік болып жатады. Бұл тұрғыда халықаралық терроризм де 
ішкімемлекеттік терроризмнің туындауына ықпал жасайды деп тұжырым жасауға болады. Қазіргі 
уақытта осындай сипаттағы халықаралық террористік ұйымдар әлемде баршылық. Мысалы, ең 
әуелі Палестинада құрылған «Хизбуттахрир» партиясы кейін келе, әлемде қырықтан астам 
мемлекетте әртүрлі деңгейде ісәрекеттер жасайтын халықаралық террористік ұйымға айналды. 
Сол сияқты Жапонияда құрылған «Аум Синрике» және басқа да халықаралық террористік 
ұйымдарды айтуға болады. 

Ресей ғалымы И.М. Ильинскийдің пікірінше, террор – бұл өкіметтің (күштің), яғни 
азшылықтың көпшіліктен артықшылығы, ол «жоғарыдан төменге қарай» жүзеге асады. 
«Халықаралық терроризм»  бұл «күштілердің» халықаралық террорына қарсы «әлсіздердің» 
жауапты реакциясы. Террор және терроризм – «айна тәріздес» құбылыс, бірі басқасын анықтайды. 
Террор бар жерде, әлбетте терроризм туындайды. Керісінше де солай. Бұл ғалымның еңбегінде 
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«халықаралық терроризмге» мынадай мазмұнда анықтама беріледі: «Халықаралық терроризм – 
бұл белгілі бір идеологиялық, діни, ұлттық, экономикалық, саяси немесе әлеуметтік нәтижелерді 
өздерінің пайдасына шешуге, бір немесе бірнеше мемлекеттердің өкілдерімен басқа немесе басқа 
мемлекеттерге қарсы, ең әуелі жекелеген тұлғаларды, адамдар тобын немесе барлық тұрғылықты 
халықтарды қорқыту мақсатында, мотивацияланған заңсыз жауапты зорлықты ісәрекеттері 
(олардың ұйымы немесе оларға әрекеттесуі, сонымен қатар қаржылық немесе кадрлік қолдауы)» 
[3, С. 242]. Бұл анықтама жалпы геосаяси тұрғыдан берілген. Сол себептен де халықаралық 
терроризм тек мемлекеттер арасында ғана болады деген түсінікті білдіреді. Сондықтан бұл 
анықтама осы күрделі құбылыстың құқықтық табиғатын еш ашпайды. Тек оның бір ғана қырын 
көрсетеді. 

Сонымен, мақалада қарастырылған ғылыми тұжырымдамалардың, ойпікірлердің және 
анықтамалардың негізгі элементтерін ескере отырып, «халықаралық терроризм» ұғымына кең 
мағыналы түрде құқықтық анықтаманы мына редакцияда береміз. Халықаралық терроризм – 
халықаралық қауымдастық шеңберінде халықаралық сипаттағы құқықтық категориялық құбылыс 
ретінде, барлық терроризм түрлерінің салдарынан, бір халықаралық террористік ұйымның немесе 
бірнеше халықаралық террористік ұйымдардың әртүрлі террористік идеологиялық 
мотивацияланған базасында немесе мемлекеттердің тікелей немесе жанама қолдауымен немесе 
халықаралық қылмыстық ұйымдардың ынтымақтастығы арқылы құрылған, ең шеткі түрлі 
террористік көзқарастар мен ісәрекеттердің жақтаушылары болып табылатын, халықаралық 
шарттар мен ұлттық заңнамалардың талаптарына немесе басқа да негіздердің қағидаларына заңсыз 
қасақана мотивациялық ниет пен мақсатты ұстанатын, өзіндік мүдделі халықаралық сипаттағы 
күресті жүргізетін, өзіндік халықаралық тактикалық және стратегиялық мақсаттарына жетуі үшін, 
әртүрлі идеологиялықпсихологиялық күштеу мен әдістермен және қылмыстық тәсілдер мен 
құралдар арқылы, халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікке қауіп төндіруге, белгілі бір 
мемлекеттің немесе басқа да мемлекеттердің жалпы мақұлданған құқықтары мен заңды 
мүдделерін, кез келген мемлекеттердің азаматтары мен адамдарының өміріне, денсаулығына, 
құқықтары мен заңды мүдделеріне, тарихи қалыптасқан қоғамдар мен ұлттар, халықтар және 
этникалық тайпалар мен топтардың ұлттық, этникалық, мәдени, діни, рухани құндылықтарын, 
халықаралық, аумақтық және басқа да арнайы құрылған халықаралық ұйымдардың құқықтары мен 
заңды мүдделерін бұзуға, қылмыстық зардаптар келтіруге, қорқытып үрейлендіруге және тиісті 
жағдайды жасауға немесе мәжбүрлеуге бағытталған, халықаралық, аймақтық, арнайы құрылған 
және ұлттық соттардың үкімімен халықаралық террористік ұйымдар деп танылған, мемлекеттің 
немесе мемлекеттердің не барлық халықаралық террористік ұйымдардың негізгі немесе 
жалдамалы мүшелерінің халықаралық қауымдастыққа, мемлекеттерге және қоғамдарға 
халықаралық сипаттағы аса қауіпті ісәрекеттері болып табылады. 

Әлбетте, арнайы халықаралық шарттарда бұл анықтаманы жалпымақұлданған, әмбебаптық 
жүйеге келтірілген, бірыңғай қолданылатын және құқықтық тұрғыда нақтылай мазмұнда 
қарастырылып, талқыланатын түпкілікті шешім деп айта алмаймыз. Алайда әртүрлі, саналуан, 
қарамақайшы ғылыми көзқарастар мен өзге де белгілі құқықтық анықтамаларды салыстыра келе, 
сондайақ тәжірибелік маңызды ескере отырып осындай кешендік сипаты бар анықтаманы 
тұжырымдау сөзсіз қажет деп санаймыз. Анықтаманың ғылыми тұрғыдан алып қарағандағы 
құндылығы мен пәні де осында. 
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МЕЖДУНАРОДНО – ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ 
 

Аубакиров Е. Ж. магистр., преподаватель КЭУК, Караганда, Казахстан 
 
Терроризм  одна из наиболее сложных и трудноразрешимых проблем, с которой человечество 

столкнулось на рубеже XX и XXI веков. Терроризм представляет реальную угрозу безопасности 
личности, обществу, государству, всему мировому сообществу. Терроризм  системное явление, 
имеющее сложную политическую, экономическую, военную, юридическую и психологическую 
природу. При этом психологическая составляющая в последнее десятилетие стала брать одну из 
доминирующих ролей. 

 В нынешних условиях международному сообществу необходимо дать достойный ответ 
вызовам современного терроризма. А система мер антитеррористической деятельности на всех 
уровнях международном, федеральном и региональном должна в полной мере соответствовать 
последним изменениям в террористической деятельности. 

Как показывает практика борьбы с терроризмом, в настоящее время эффективно 
противодействовать современным террористическим угрозам при помощи традиционных мер 
невозможно. Необходим новый комплексный подход в организации системы мер на 
международном, общегосударственном и региональном уровнях, учитывающий новые 
политические, экономические, военные, а также психологические закономерности, тенденции, 
особенности, психологические механизмы, новейшие информационнопсихологические 
технологии, используемые современным терроризмом. 

Комплексное психологическое изучение современного терроризма, а также исследование 
проблемы психологотехнологического сопровождения анти террористической деятельности 
будет способствовать повышению эффективности борьбы с терроризмом на всех уровнях и 
этапах. Таким образом, выявленные противоречия. 

 между остротой вызовов современного терроризма и уровнем эффективно 
сти антитеррористической деятельности, 
 между сложностью задач борьбы с терроризмом, стоящих перед мировым сообществом, и 

уровнем психологотехнологической вооруженности на всех этапах антитеррористической 
деятельности. 

В рамках мирового сообщества приняты 13 конвенций универсального характера. А также 
большинство региональных организаций приняли подобные документы. Во многих государствах 
приняты специальные законы против терроризма. Но уже общеизвестно, что до сих пор 
международному сообществу не удалось выработать общепризнанное определение 
международного терроризма.  

Названия из 13 конвенций, например, Международная конвенция о борьбе с бомбовым 
терроризмом (НьюЙорк, 12 января 1998 г.), Международная конвенция о борьбе с 
финансированием терроризма (НьюЙорк, 10 января 200 г.), Международная конвенция о борьбе с 
актами ядерного терроризма (НьюЙорк, 14 сентября 2005 г.) показывают, что такие 
международноправовые документы приняты по форме действий и по средству преступлений. 
Потому что субъекты терроризма политического, религиозного, национального, этнического, 
криминального и государственного характера совершают и могут совершать преступления с 
применением бомбы, взрывчаткой, ядерного оружия, а также других оружий. С другой стороны 
широко применяются более 20 «видов» терроризма. Например, биологический терроризм, 
экологический терроризм, кибертерроризм, а также другие. На наш взгляд, что именно такая 
классификация не уточняет сущность терроризма, а также его основные и конкретные виды.  

Кроме этих 13 конвенций, Совет Безопасности, действуя на основании главы VII Устава ООН 
в резолюции № 1373 постановляет, что все государства должны:  

a) предотвращать и пресекать финансирование террористических актов;  
b) ввести уголовную ответственность за умышленное предоставление или сбор средств, 

любыми методами, прямо или косвенно, их гражданам или на их территории с намерением, чтобы 
такие средства использовались  или при осознании того, что они будут использованы,  для 
совершения террористических актов;     

c) безотлагательно заблокировать средства и другие финансовые активы или экономические 
ресурсы лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или участвуют 
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в совершении террористических актов, или содействуют их совершению; организаций, прямо или 
косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также и лиц и 
организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц и организаций, включая средства, 
полученные или приобретенные с помощью собственности, прямо или косвенно находящейся во 
владении или под контролем таких лиц и связанных с ними лиц и организаций;        
  

d) запретить своим гражданам или любым лицам и организациям на своей территории 
предоставления любых средств, финансовых активов или экономических ресурсов, или 
финансовых или иных соответствующих услуг, прямо или косвенно, для использования в 
интересах лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или 
содействуют или участвуют в их совершении, организаций, прямо или косвенно находящихся в 
собственности или под контролем таких лиц, а также лиц и организаций, действующих от имени 
или по указанию таких лиц;  

2. постановляет также, что все государства должны:                                                        
a) воздерживаться от предоставления в любой форме поддержки активной или пассивной  

организациям или лицам, замешанным в террористических актах, в том числе путем пресечения 
вербовки членов террористических групп и ликвидации каналов поставок оружия террористам; 

b) принять необходимые меры в целях предотвращения совершения террористических актов, 
в том числе путем раннего предупреждения других государств с помощью обмена информацией;  

c) отказывать в убежище тем, кто финансирует, планирует, поддерживает или совершает 
террористические акты, или предоставляет убежище;  

d) не допускать, чтобы те, кто финансирует, планирует оказывает содействие или совершает 
террористические акты, использовали свою территорию в этих целях против других государств 
или их граждан;   

e) обеспечивать, чтобы любое лицо, принимающее участие в финансировании, планировании, 
подготовке или совершении террористических актов или в поддержке террористических актов, 
привлекалось к судебной ответственности, и обеспечить, чтобы, помимо любых других мер в 
отношении этих лиц, такие террористические акты квалифицировались как серьезные уголовные 
правонарушения во внутригосударственных законах и положениях и чтобы наказание должным 
образом отражало серьезность таких террористических актов;  

f) оказывать друг другу всемерное содействие в связи с уголовными расследованиями или 
уголовным преследованием, которые имеют отношение к финансированию или поддержке 
террористических актов, включая содействие в получении имеющихся у них доказательств, 
необходимых для такого преследования;  

g) предотвращать передвижение террористов или террористических групп с помощью 
эффективного пограничного контроля и контроля за выдачей документов, удостоверяющих 
личность, и проездных документов, а также с помощью мер предупреждения фальсификации, 
подделки или незаконного использования документов, удостоверяющих личность, и проездных 
документов [1, c. 107108].           

А также Совет Безопасности ООН в преамбуле резолюции № 1624 от 2005 года напоминает, 
что все государства должны всецело сотрудничать в борьбе с терроризмом в соответствии с их 
обязательствами по международному праву с целью найти тех, кто оказывает поддержку или 
содействие, участвует или пытается участвовать в финансировании, планировании, подготовке 
или совершении террористических актов либо предоставляет убежище и привлекать их к судебной 
ответственности на основе принципа «либо выдай, либо суди» [1, c. 116. 

Таким образом, из содержании резолюций № 1373 и № 1624 видно, что нормы обеих 
резолюций являются аспектами борьбы специального характера. Значит, можно считать, что пока 
еще не разработаны общие, особенно основные аспекты борьбы с терроризмом. Общие вопросы 
как правило являются вопросами международной политики, а также международноправового 
характера, и они общеизвестны. Основные же вопросы – это те, которые регулируются в рамках 
деятельности международных организаций. Специальные вопросы – это вопросы, решение 
которых находится также в пределах компетенции международных организаций, но регулируются 
они и соответствии внутренними процедурами государств [2, c. 2526]. Здесь мы хотим 
разъяснить. Для конкретного и комплексного исследования вопросов борьбы с терроризмом, 
сперва можно условно поделить все вопросы борьбы с терроризмом на три части. Например, 1) 
общие вопросы; 2) основные вопросы; 3) специальные вопросы. Но здесь необходимо учитывать 
такое условие. Если кто тот хочет конкретно исследовать и проанализировать состояния 
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терроризма, а также состояния борьбы с терроризмом в рамках одного государства, то тогда он 
должен поступать таким образом: вопервых, необходимо изучать общие вопросы, значит это 
политические, правовые, экономические, социальные и другие вопросы борьбы с терроризмом в 
определенном государстве; вовторых, надо уточнить основные вопросы, где основном же 
учитывается идеологические вопросы борьбы с терроризмом в СМИ и гражданском обществе, а 
также институциональное сотрудничество государство с обществом; втретьих, определить 
специальные вопросы, которые необходимо для государственных органов, особенно 
правоохранительным органам данного государства.  

Ученый в области Германской криминалистики А. ПфальТраугзера считает, что 
обязательными компонентами терроризма являются: «наличие политической цели, 
целенаправленное применение насилия для устрашения, наличие организационной структуры, 
общественная изоляция субъектов террористической деятельности»[3, c. 132]. На наш взгляд 
наличие политичес 

кой цели не является единственным компонентом терроризма, потому что, у некоторых 
террористических организаций больше имеют религиозные, сепаратические и этнические цели, 
чем политические. В среди ученых нет единого научного определения международного 
терроризма. Но здесь хотим проанализировать мнений, суждений некоторых ученых. Например, 
Н.С. Беглова считает, что «международный терроризм – это не какойто особый вид терроризма, 
а продолжение внутренного терроризма, выход его за пределы границ того или иного 
государства» [4, c. 40]. Мы частично соглашаемся с мнением автора, только учитывая 
возможности перехода внутренного терроризма в международный терроризм. С одной стороны у 
нас имеется основания не соглашаться таким выражением, что «международный терроризм – это 
не какойто особый вид терроризма». Потому что, последнее время именно международный 
терроризм влияло на становление и развитие внутренного терроризма в некоторых 
государствах. По мнению В.П. Панова по своей юридической природе международный терроризм 
можно отнести к общеуголовным преступлениям, осложненным иностранным элементом [5, c. 
13]. По нашему мнению, можно отнести и не отнести международного терроризма к 
общеуголовным преступлениям, осложненным иностранным элементом. Потому что, 
международный терроризм является преступлением международного характера. Значит это по 
направлению объекта преступления и по субъекту осуществления его выходит за территории 
одного государства. Субъекты являясь иностранными гражданами или по территории совершения 
преступления являясь гражданимом этого государства могут находится в других государствах. В 
специальных и других международных договорах уточняет субъектности физических лиц 
совершивших таких преступлениий, относительно которым необходимо процедура выдачи к 
своим государствам. Короче говоря, во многих конвенциях необходимо возникает использования 
термина «междунарождный терроризм» на своем месте, по смыслу, а также по правовым 
последствиям. В некоторых международноправовых документах международный терроризм 
определяется как международное преступление. Его объект – международный мир и безопасность 
или международный правопорядок, а непосредственным субъектом – прямо или косвенно 
учитывается международное сообщество. В этом месте мы не соглашаемся с мнением В.П. 
Панова. Но не смотря на рассматривания международного терроризма как преступление 
международ 

ного характера во многих двусторонных договорах, пока со стороны государств конкретно и 
полностью не утверждены. Поэтому мы согласны с мнением В.П. Панова. Е.Г. Ляхов отмечал, что 
международное преступление (международный терроризм) должно быть квалифицировано с 4х 
сторон: субъекта, субъективной стороны (вина), объекта, объективной стороны (действие, 
бездействие, противоправность, причинноследственная связь) [7, c. 27]. Мы согласны c таким же 
мнением, но в международноправовых документах пока нет полноценных и конкретных норм. 
Поэтому пока ему предстоит выработать.  

Мы солидарны автором с выделением особенности международного терроризма. Но с одной 
стороны хотим добавить некоторые особенности данного явления. Вопервых, у него имеется 
идеологическая база для основания осуществлений актов международного характера; вовторых, 
международный терроризм имеет мотивацию борьбы с международным характером; втретьих, на 
наш взгляд, международный терроризм – абстрактное и общее понятие, значит у этого явления 
имеются основные и конкретные виды. По нашему убеждению международного терроризма 
можно поделить на пять вида. Политический, религиозный, этнический, криминальный и 
государственный. Международный терроризм политического характера проявляется в 
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деятельности многих организаций. Например, АльКаида и другие. Через деятельности таких 
организаций как «Талибан», ИДУ, Кох, Аум Синрике, а также от других организаций 
осуществляется религиозный характер международного терроризма. С одной стороны уже 
проявлются акты международного терроризма с этническим характером. Такими организациями 
можно называть как ЭТАБАСК, ИРА и др. Кроме этого давно имеются международные 
преступные организаций, которые совершают акты международного терроризма с криминальным 
характером. Под государственным терроризмом подразумевается где основным субъектом 
преступления является связанный с преступлениями государства, «агент государства», 
«представитель государства», «действующий от имени государства» [3, c. 316].  

Таким образом, выше изложенные вопросы и проблемы, а также имеющие выводы 
доказывают, что проблемы борьбы с международным терроризмом имеют теоретико
методическую и практическую значимость. А также с точки зрения науки вопросы и проблемы 
борьбы с международным терроризмом имеют проблемы исследования международнонаучной 
интеграции, то есть комплексного характера. Кроме этого, уже общеизвестно, что международный 
терроризм имеет тесное соотношение с внутренним терроризмом. Об этом хотим отметить, что 
международный терроризм как выше отмечалось имеет основных и конкретных пять видов. А 
внутренний терроризм имеет таких основных и конкретных видов как политический, 
религиозный, национальный, этнический и криминальный.  

С одной стороны как выше выяснились, что терроризм хоть внутренний, а также между
народный имеют своих общих, основных и специальных вопросов. На наш взгляд, в результате 
комплексного исследования можно найти всеобъемлющего подхода. Для этого необходимо: во
первых, точно определить какие есть вопросы борьбы с терроризмом; вовторых, установить 
теоретикометодические и практические методы исследования; в третьих, определить каких 
вопросов должны исследовать разные отрасли науки. Значит этот суждение имеет научный суть и 
ценность  
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Нелегко дать определение терроризму, так как порой в это понятие вкладывается разный 

смысл. Современное общество столкнулось со многими видами терроризма, и этот термин 
лишился четкой смысловой нагрузки. Под терроризмом и подразумеваются и чисто уголовные 
похищения людей с целью выкупа, и убийства на политической почве, и жесткие методы ведения 
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войны, и угоны самолетов, и шантаж, т.е. акты насилия, направленные против собственности и 
интересов граждан. Существует более ста определении террора и терроризма, но, ни одно из них 
не является достаточно определенным. Слово террор произошло от латинского языка: «terror» 
страх, ужас. Действительно, любые действия террориста (даже не связанные с убийством) всегда 
предполагают насилие, принуждение, угрозу. Главное средство достижения цели для любого 
террориста – это запугивание, создание атмосферы страха и неуверенности, наведение ужаса. 
Принимая во внимание крайнюю общественную опасность и жестокость актов террора, их 
антисоциальность и антигуманность, терроризм можно определить как общественный феномен, 
заключающихся в противоправном использовании крайних форм насилия для устрашения 
противников с целью достижения конкретных целей. В наши дни существует множество форм 
терроризма, которые можно классифицировать по субъектам террористической деятельности и по 
направленности на достижение тех или иных результатов [1]. 

Террором может назваться насилие, сознательно направленное по отношению к государству. 
Терроризм  постоянный спутник человечества, который относится к числу самых опасных и 
трудно прогнозируемых явлении современности, приобретающих все более разнообразные формы 
и угрожающие масштабы. Террористические акты приносят массовые человеческие жертвы, 
оказывают сильное психологическое давление на большие массы людей, влекут разрушение 
материальных и духовных ценностей, не поддающихся порой восстановлению, сеют вражду 
между государствами, провоцируют войны, недоверие и ненависть между социальными и 
национальными группами, которые иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого 
поколения. Терроризм как массовое и политически значимое явление  результат повальной 
«деидеологизации», когда отдельные группы в обществе начинают ставить под сомнение 
законность и права государства и этим оправдывают свой переход к террору для достижения 
собственных целей. Различные преступные группировки совершают террористические акты для 
устрашения и уничтожения конкурентов, для воздействия на государственную власть с тем, чтобы 
добиться наилучших условий для своей преступной деятельности. Тем не менее цивилизованное 
общество должно стремиться к тому, чтобы не давать распространяться этому злу и вовремя 
выявить террористическую угрозу. Сегодня совершенно очевидной является необходимость 
определить и проанализировать причины, проблемы, сущность и тенденции терроризма, как 
можно скорее разработать методы, формы и эффективные средства борьбы с ним. Главные 
направления предупреждения терроризма должны включать: 

 прогнозирование террористической активности с определением её возможных субъектов; 
 воздействие на основе явления и процессы в обществе, способствующие росту терроризма; 
 пресечения совершающихся террористических актов в отношении государственных и 

общественных деятелей, задержание виновных и предание их суду, причем крайне важно 
наказание не только рядовых исполнителей и пособников, но и организаторов, и вдохновителей 
террора, а также тех, кто занимается финансированием террористической деятельности; 

 предупреждение и пресечение сходных с терроризмом преступлений (захват заложников, 
геноцид, диверсия и др.);Сотрудничество международных организаций в предупреждении и 
пресечении террористической деятельности. 

Начало нового столетия ознаменовалось бурным подъемом ислама. Мусульманское 
сообщество, насчитывающее в своих рядах полтора миллиарда человек, превращается в важного 
участника международных отношений. Ислам становится все более серьезным фактором в 
мировой политике и экономике. Но ислам начала XXI в. совсем не такой, каким он был в VII в. 
Трансформация ислама осуществляется людьми (духовенством, и не только им), и сегодня ислам 
можно назвать эволюционирующей силой нового столетия. После распада Советского Союза в 
Казахстане, как и во всей постсоветской Центральной Азии, ставшей новым регионом с 
независимыми государствами, стало наблюдаться то, что получило название «исламского 
возрождения»: рост количества верующих среди «этнических мусульман» и тех наций и 
народностей, для которых ислам не был традиционной религией, резкий рост количества мечетей 
и всей инфраструктуры ислама (образовательные и просветительские учреждения и.т.д.), также 
расширение информационнопропагандистских возможностей исламских организаций и 
ассоциаций. Коренное население Казахстана исповедует ислам начиная с Х в., после образования 
на территории республики Империи Караханидов. В современном Казахстане специфика действия 
исламского фактора заключается в том, что длительное время религиозные деятели 
преследовались, и многие традиции казахов были просто утрачены. Крушение коммунистической 
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системы повлекло за собой уход советской идеологии, и, как следствие, был образован духовный 
вакуум. Всплеск интереса к исламу был обусловлен желанием общества заполнить его [1].  

Наш Казахстан внесли в группу стран высокого риска терроризма. В 2015 году в рейтинге, где 
наименьшая позиция подразумевает высший уровень проникновения терроризма, Казахстан 
расположился на 83 месте между Бельгией и Таджикистаном. В 2015 году в рейтинге, где 
наименьшая позиция подразумевает высший уровень проникновения терроризма, Казахстан 
расположился на 83 месте между Бельгией и Таджикистаном. В 2014 году республика находилась 
на 63 месте — между Гондурасом и Кипром. Первая десятка стран, наиболее сильно 
подверженных терроризму, в 2015 году выглядит следующим образом: Ирак, Афганистан, 
Нигерия, Пакистан, Сирия, Индия, Йемен, Сомали, Ливия и Таиланд. Согласно исследованию, две 
террористические группировки  ИГИЛ (ДАИШ) и Боко Харам  в совокупности ответственны за 
51 процент всех жертв от террористических атак в 2015 году. При этом Боко Харам стала 
террористической группой №1 в мире по числу жертв (6644 погибших), что больше, чем у ИГИЛ 
— 6073. 

Проблемы терроризма можно делить на несколько этапов. Начало 2000х годов  это период, 
так скажем, беглых террористов, когда на территории скрывались члены бандформирований 
террористических организаций. Середина 2000х годов, когда проблема приняла другой характер. 
Отмечалось очень много случаев вовлечения наших граждан в террористическую деятельность за 
рубежом. С конца 2000го года мы перешли в другой этап, когда появляются угрозы попыток 
совершения террористических актов гражданами Казахстана на территории нашей собственной 
страны [2]. 

В этой связи принятие упреждающих мер против угроз терроризма является одним из 
приоритетных направлений в обеспечении национальной безопасности Республики Казахстан, 
которая является составной частью региональной и глобальной безопасности. Не случайно 
террористическая деятельность, согласно статье 5 Закона Республики Казахстан «О национальной 
безопасности Республики Казахстан» от 26 июня 1998 года, является одной из угроз национальной 
безопасности государства. 

В соответствии с Концепцией правовой политики Республики Казахстан до 2010 года, «особое 
значение будет уделено своевременному введению норм, направленных на предупреждение и 
пресечение терроризма». 

В Республике Казахстан принимаются законы, направленные на борьбу с терроризмом. Так, 
13 июля 1999 года был принят Закон «О борьбе с терроризмом», а 19 февраля 2002 года Закон 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам борьбы с терроризмом». Уголовный кодекс Республики 
Казахстан от 16 июля 1997 года, был дополнен статьями 2331, 2332, а в статьи 233 и 242 были 
внесены дополнения и изменения. 

Принятие вышеуказанных нормативных документов, а также ратификация международных 
договоров ставят перед теорией и практикой новые задачи по обеспечению правильного 
понимания и однозначного толкования вышеуказанных законов, дальнейшей разработки 
понятийного аппарата. Так, к примеру, не выработано определение самого понятия «терроризм». 
Данные обстоятельства порождают различное толкование норм закона в правоприменительной 
практике и не позволяют разработать и принять на этой основе соответствующие законодательные 
акты, которые охватывали бы все аспекты борьбы с терроризмом, его предупреждение, 
пресечение и реализацию уголовной ответственности. Любой анализ, даже поверхностный, 
представляет реальное положение дел, экстремизм и терроризм в Казахстане, это искусственно 
созданные явления, не характерные для казахстанского общества. Поэтому, нет необходимости 
быть специалистом в области политических технологий, чтобы понимать реализуемую стратегию 
команды Назарбаева. Бессменному Лидеру Нации, необходим «доморощенный терроризм», с 
целью формирования на международной арене имиджа президента, гаранта стабильности в 
«нестабильной» Азии. Ведь большинство европейцев и граждан США не видят разницы между 
Казахстаном и Афганистаном. Использую данную «информированность» мирового сообщества, 
западные политтехнологи Нурсултана Назарбаева создают заказчику, в мире, имидж опытного 
борца с терроризмом и гаранта стабильности. Значит, можно и прикрыть глаза на нарушения, в 
области демократических свобод: на выборы с 95,55% голосов, на расстрелы, пытки и другие 
преступления власти в Казахстане [3]. 

Терроризм представляет собой сложное, многомерное явление. Кроме правовых, он 
затрагивает целый ряд других проблем – психологические, исторические, технологические и т.д. 
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Все это обуславливает то обстоятельство, что мировому сообществу до сих пор не удалось 
выработать общеприемлемое юридическое определение терроризма [4]. В настоящее время 
существует достаточно разнообразное количество форм проявления терроризма, которые 
изучаются криминологами, социологами, политологами и специалистами других наук. Вместе с 
тем, появляются новые, более изощренные формы терроризма, связанные с развитием научно
технического прогресса (например, компьютерный терроризм). Необходимо дальнейшее 
проведение научных исследований по проблеме терроризма, с учетом современных тенденций 
развития мирового сообщества, которые существуют в настоящее время и оказывают свое влияние 
на современный терроризм. При этом нужно привлекать специалистов различных областей 
знаний: юристов, политологов, психологов, медиков, философов и др. 
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Современный мир претерпевает значительные перемены. Каждый борется за свои права и 

свободы, но не всегда эта борьба имеет законный характер и не нарушает общественную 
безопасность и порядок. Очень частно мы слышим такие понятия, как сепаратизм опред, 
экстеризм опред и терроризм опред. Для того чтобы понять, что собой представляют данные 
понятия, необходимо понять их сущность и цели.  

Итак, сепаратизм – это политика обособления, отделения части от целого и создание 
самостоятельного государства или автономии. Сепаратизм ведет к нарушению целостности 
государства, нерушимости границ и, как показывает опыт, межгосударственным и 
межнациональным конфликтам. Его причинами в большинстве случаев является грубое 
нарушение прав человека, народа или национальных меньшинств. В этом смысле сепаратизм 
играет положительную роль. Однако на сегодняшний день сепаратизм создает множество острых 
проблем, как в развитых, так и в развивающихся странах. Сепаратизм чаще всего выражает 
интересы определенных кругов, местной элиты. Имеет место идея о самостоятельности каждого 
этноса, создании собственной системы управления, не подчиняющейся  государству. 

Наивысшая степень сепаратизма – экстремизм. Экстремизм — это приверженность крайним 
взглядам и, в особенности, мерам. Среди таких мер можно отметить провокацию беспорядков, 
гражданское неповиновение, террористические акции, методы партизанской войны. Очень часто 
понятие «экстремизм» используется с понятием «религиозный». .... Это подразумевает 
приверженность к какомулибо вероисповеданию. Однако на деле экстремистские организации 
представляют из себя далеко не общеидеологические объединения. Большинство из них лишь 
прикрываются принадлежностью к мировым религиям, а на самом деле пропагандируют свои 
политические интересы. Бывает, что традиционная вера трансформируется в экстремистские 
настроения, и это не внутрирелигиозные процессы, сама вера не подталкивает к этому. 

Конец второго и начало нового третьего тясячелетия ознаменовалось бурным подъемом 
ислама. Мусульманская умма сообщество, занимает второе место в мире после христианства 
насчитывающее в своих рядах полтора миллиарда человек, превращается в важного участника 
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международных отношений. Ислам становится все более серьезным фактором в мировой политике 
и экономике.  

Но ислам начала XXI в. совсем не такой, каким он был в VII в. Трансформация ислама 
осуществляется людьми (духовенством, и не только им), и сегодня ислам можно назвать 
эволюционирующей силой нового столетия. На фоне возрождения традиционного ислама в 
Казахстане стала наблюдаться и другая тенденция, которая может дестабилизировать социально
политическую обстановку,  распространение радикальных и фундаменталистских течений 
ислама, принявших на сегодня форму религиозного экстремизма. Это явление окутало сетью 
своего течения весь Ближний Восток, постепенно перекинулось в Закавказье и активно проникает 
в страны Центральной Азии. Именно поэтому, частно экстремизм называют религиозным.  

Каждое из этих движений имеет своё отличие друг от друга, но цели в принципе одни и те же 
 это сублимация экономических требований, нетерпимость к произволу местной власти и 
социальной несправедливости. По сути дела, экстремисты используют ислам только как своё 
идеологическое оружие. Для образованных людей ясно, что религия, особенно мировая, не будет 
нести в себе идеологию зла, которая бы призывала людей уничтожать друг друга ради какихлибо 
целей и намерений. 

Еще одно понятие, которое тесно связано с предыдущими – терроризм. Хотелось обратиться к 
УК РК, который дает определение данному понятию. определ Акт терроризма  совершение 
взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, 
устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений государственными 
органами Республики Казахстан, иностранным государством или международной организацией, а 
также угроза совершения указанных действий в тех же целях [1]. 

Современный сепаратизм основан на терроризме. Его основа – это конфликты и 
нестабильность. Сепаратистские проявления почти всегда сопровождаются усилением 
террористической активности агрессивных сторонников независимости. Они могут быть вызваны 
нестабильностью в государстве, растущей преступностью или ожесточенной борьбой за власть, 
когда государство не может обеспечивать защиту прав и свобод граждан. Это приводит к 
возникновению попыток решения такого рода проблем силовым путем. События последнего 
времени свидетельствуют, что террористические настроения на этнической и религиозной почве 
возникают среди молодежи, часто лишенной устоявшихся мировоззренческих ориентиров. Другой 
причиной являются выступления, возникающие в результате ущемления ценностей этноса. Это 
происходит в тех странах, где проживает много национальностей. Их противостояния связаны с 
различиями в их языке, культуре, традициях, обычаях, религии. Несмотря на то, что в 
законодательстве нашей страны нет мер, ущемляющих интересы народа, все равно имеют место 
сепаратистские движения. Следует отметить, что терроризм уже имеет международный характер.  

К примеру, из материалов изучения международного терроризма как самостоятельного 
явления следует, что деятельность террористических организаций не просто строится в 
зависимости от политического влияния определенных стран и стратегий их развития, но даже 
определяется ими. Под влиянием мировых процессов терроризм, приобретая более значительные 
масштабы, превратился в одну из глобальных проблем современности. Это представляется тем 
более важным, что появление новых глобальных проблем человечества вызвало к жизни 
различные подходы к пониманию глобальных процессов и связанного с ними феномена 
терроризма [2]. 

Изучение влияния мировых процессов на развитие страны и вопросы обеспечения ее 
безопасности  перешло в категорию приоритетных направлений деятельности. В связи с чем, 
актуализировалась необходимость изучения идеологических основ современного международного 
терроризма и факторов, способствующих его распространению. Особый интерес для 
исследователей должна представлять практика политического и религиозного экстремизма в мире, 
а также условия и специфика использования терроризма как инструмента политики. Это имеет 
важное практическое значение, поскольку создание действенного межгосударственного 
механизма борьбы с терроризмом возможно при условии, что он будет основываться на 
объективных результатах научных исследований, а также учитывать результаты 
антитеррористической политики стран мира и международного сообщества в целом. 

Борьба с терроризмом требует глубокого изучения самого феномена и степени, а также 
характера влияния на него процессов  мирового развития. Существует множество работ, 
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посвященных изучению терроризма как феномена, в которых даются различные интерпретации 
данного явления. Однако, качественно новый этап в исследовании феномена терроризма наступил 
тогда, когда он стал рассматриваться как глобальная проблема современности. Многие научные 
труды содержат результаты поиска причин возникновения терроризма и его главных компонентов 
 насилия и агрессии. Здесь есть множество подходов и направлений, с точки зрения которых 
рассматривается данное понятие. Социобиологическое направление исследований объясняет 
природу насилия и агрессии наличием генов, которые повышают шанс выживания. 
Социокультурное направление включает духовные и психологические аспекты. Отдельно 
выделяется направление, приверженцы которого истоки терроризма видят в специфике 
общественного развития, отталкиваясь от социальноэкономических проблем [3]. 

Анализ международной ситуации и попытка прогнозирования дальнейших событий в сфере 
борьбы с глобальным терроризмом показывает, что, скорее всего, в ближайшее время эта угроза, к 
сожалению, не будет снижаться, и даже будет иметь тенденцию роста.  

Вопервых, надо признать, что явление терроризма сегодня по настоящему приобрело 
международный характер, как говорилось ранее, и это проявляется в активном участии в 
террористической деятельности значительного количества граждан различных государств.  

Примером этого являются как участие представителей 80 стран в деятельности «ИГИЛ» в 
Сирии и Ираке, так и факты объединения террористических групп из различных регионов мира 
под едиными лозунгами и флагами. 

Вовторых, международные террористические организации выходят на новый уровень своего 
развития. Это проявляется в попытках формирования ими квазигосударственных структур с 
собственной финансово  экономической, информационной и другими системами. В работе по 
пропаганде своих идей и вербовке сторонников ими активно применяются новейшие достижения 
науки и информационные технологии, что вызывает большую тревогу.  

Втретьих, к большому сожалению, если раньше, как правило, мы наблюдали борьбу между 
государствами и террористическими организациями, то в последнее время мы все чаще видим, что 
идеологи терроризма смогли всетаки внести определенный раскол как между конфессиями, так и 
внутриконфессиональными группами. В частности, это непосредственно выразилось в прямых 
столкновениях между суннитским и шиитским населениями Сирии и Ирака, формировании 
исламофобии в неисламских обществах.    

В целом, этот проблемный ряд ставит перед нами необходимость выработки эффективных 
механизмов, направленных на выявление и устранение причин и условий религиозного 
экстремизма и терроризма. 

Организации мирового сообщества, например ООН, создают меры по борьбе с этим явлением. 
Очевидно, что сейчас мировое сообщество не имеет правовых норм и механизмов, позволяющих 
контролировать и сделать управляемым решение сепаратистских конфликтов. Следует принять 
соответствующие меры в законодательстве, ибо «когда будут справедливы законы, будут 
справедливы и люди»,  говорит французский литератор Анатоль Франс.  

Целью проявлений экстремизма и международного терроризма является провокация 
беспорядков, гражданское неповиновение, террористические акции. В обстановке конфликта – 
демонстрация жесткой формы разрешения конфликта. Единственной организацией, которая 
способна урегулировать экстремистские проявления является ООН. Ее Устав запрещает войны, 
также любое применения силы для разрешения международных споров. Только в случае 
возникновения опасности по отношению к мировому сообществу, ООН вправе принять 
принудительные меры. Данное положение Устава подкреплено Декларацией о недопустимости 
вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета. 
Именно поэтому, можно говорить о недоработанном механизме решения данных проблем. Тем не 
менее государства стараются их решать на местном уровне.  

Борьба с экстремизмом — вопрос первостепенной значимости в сегодняшнем Казахстане. 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе заседания Совета Безопасности 22 июля 2011 
года поручил правоохранительным и иным государственным органам жестко и своевременно 
реагировать на проявления экстремизма в стране. Несмотря на то, что Казахстан провозгласил 
себя светским государством, правительство не может остаться в стороне от регулирования 
отношений в религиозной сфере, так как от этого зависит спокойствие и благополучие 
республики. 

Можно обратиться к правовой базе нашего государства. В Казахстане запрещена деятельность 
многих экстремистских организаций. И даже принятый в 2005 г. Закон «О противодействии 
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экстремизму» в реальности не находит успешного применения. Провозглашённый в 1992г. Закон 
«О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» оказался лишь ещё одним фактором 
притяжения различных ортодоксальных религиозных сект в Казахстане и не смог устоять перед 
новыми вызовами современных процессов общества. После того, как Президент Казахстана Н. 
А.Назарбаев 1 сентября 2011 г. призвал парламентариев внести законодательные изменения с 
целью ужесточения контроля за деятельностью религиозных организаций, нижняя палата 
Парламента через некоторое время единодушно одобрила новый законопроект «О религиозной 
деятельности и религиозных объединениях». 

Уже 29 сентября Сенат Парламента РК на пленарном заседании официально принял новый 
законопроект. Целью законопроекта является реализация Закона Республики Казахстан «О 
религиозной деятельности и религиозных объединениях», в том числе путем установления 
административной ответственности за нарушение норм законодательства о религиозной 
деятельности и религиозных объединениях, совершенствования правовых гарантий защиты прав 
обучающихся в духовных (религиозных) организациях образования, упорядочения деятельности 
религиозных объединений и других организаций по направлению граждан Республики Казахстан 
за границу для обучения в духовных учебных заведениях. 

Таким образом, в связи с усилением экстремистских движений, в Казахстане был введен закон 
об ограничении религиозных объединений и вмешательства их в органы власти. 

В Республике Казахстан имеют место экстремистские движения. Следует вспомнить случай 
запугивания населения якобы со стороны ваххабитов. Эта террористическая организация 
действовала в своих интересах. Проблема населения нашей страны состоит в том, что оно легко 
подвержено слухам, является уязвимым в этом вопросе.  

В данной ситуации необходимо создание мощной мировой правовой базы для борьбы с 
распространением сепаратистских и экстремистских проявлений, четких критериев для 
ликвидации конфликтов, опираясь на международное право. Также необходимо создание 
антитеррористических центров и привлечение вооруженных сил и других войск органов. Если не 
решать эту проблему сейчас, то могут возникнуть еще более отрицательные последствия, ибо 
будущее невозможно остановить, но его можно планировать. 
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ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ «БРАТЬЯ-МУСУЛЬМАНЕ» 
 

Клишина М.В. к.ф.н., профессор, Дубова Н.М. КЭУК, Караганда, Казахстан 
 
«Братьямусульмане» были основаны в 1928 году в городе Исмаилия школьным учителем по 

имени Хассан альБанна. Это было первое в мире организованное движение исламистского толка, 
хотя собственно исламизм как идеология развивался с конца XIX столетия. «Братьямусульмане» 
сформировались как общественное движение за возрождение ислама в стране и за её пределами. И 
это в то время, когда в арабском и мусульманском мире царили идеи светского национализма, 
причём левого толка. 

«Братьямусульмане» быстро вышли за рамки благотворительной и образовательной 
деятельности, превратившись в политическое движение. Основу идеологии «Братьевмусульман» 
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составили взгляды самого АльБанны, представлявшие собой сплав исламских ценностей с 
западной политической мыслью. АльБанна отвергал как традиционные религиозные взгляды, так 
и вестернизацию как таковую. 

Идеология «Братьевмусульман» была первым организованным выражением модернистского 
течения в мусульманской религиознополитической мысли, которое вбирало в себя в том числе и 
национализм, напрочь отвергаемый чистым исламом. 

Говоря о джихаде как вооружённой борьбе, «Братьямусульмане» ограничивались признанием 
необходимости освобождения от иностранной оккупации — британской в случае с Египтом и 
израильской — в Палестине. Но они говорили о джихаде и в более широком понимании — как об 
интеллектуальном пробуждении и политической мобилизации масс. Идеи «Братьевмусульман» 
приводили к ним всё больше сторонников, движение быстро набирало силу. К концу 1940х годов 
оно насчитывало уже более миллиона членов. 

В конце 1930х годов на руководство движения оказывали весьма сильное давление 
некоторые активисты, требовавшие создания военного крыла организации — для вооружённой 
борьбы с британскими оккупантами. Но лидеры «Братьевмусульман» боялись, что такой шаг 
навредит движению, призывавшему к постепенным общественнополитическим изменениям через 
создание социальных служб и профессиональных организаций юристов, врачей, инженеров и т.д. 

И всё же руководители «Братьевмусульман», хотя и неохотно, но согласились на создание 
тайной военизированной организации, которая скоро начала осуществлять акции, не 
санкционированные Хассаном альБанна и другими лидерами. 

Вплоть до конца 1940 годов «Братьямусульмане» существовали в Египте совершенно 
легально. Но уже очень скоро монархия стала рассматривать их как главную угрозу своему 
существованию — особенно учитывая оппозиционность БМ англичанам и всем, кто сотрудничал с 
оккупационными силами. «Братьямусульмане» были в первых рядах во время массовых 
забастовок и маршей националистов, они же участвовали (правда, безуспешно) в выборах 1945 
года. 

Во время Второй мировой войны «Братьямусульмане», хотя и объявили о своем 
нейтралитете, сотрудничали с нацистской Германией, воевавшей против Великобритании. Затем 
они принимали участие в арабоизраильской войне 1948 года, и в том же году боевики из военного 
крыла БМ убили судью, приговорившего к тюремному заключению члена движения, 
участвовавшего в нападении на английских военных.   

Именно тогда монархия окончательно решила покончить с движением. Начались массовые 
аресты лидеров «Братьевмусульман». Репрессии окончательно развязали руки боевикам, которые 
могли теперь проводить акции без оглядки на лидеров. Поворотной точкой в истории движение 
стало убийство премьерминистра Нокрашипаши. 

АльБанна осудил это убийство и даже постарался дистанцировать руководство БМ от 
боевиков, но вскоре (в 1949 году) был убит сам — предположительно агентами правительства. 

После АльБанны лидером движения стал известный в Египте судья Хассан альХудайби, 
который хотя и не был членом движения, но был убеждённым сторонником и поклонником Аль
Банны [1, стр.250253]. Это назначение вызвало множество внутренних конфликтов и усугубило и 
без того обостряющиеся противоречия между верхушкой «Братьевмусульман» и все более 
обособляющимися боевиками. 

Тем временем принятое в октябре 1951 года решение египетского правительства аннулировать 
англоегипетский договор 1936 года вызвал мощную волну протестов против британского 
правления. Повсеместно начались вооружённые стычки между английскими военными и 
египтянами. В них принимали участие и боевики «Братьевмусульман», хотя лидеры движения 
держались в стороне от конфликта. 

В 1952 году, на пике нестабильности, произошёл переворот под руководством Гамаля Абдель 
Насера. Монархия пала. «Братьямусульмане» поддержали переворот, рассчитывая, что в 
благодарность новая власть поделится с ними местами в правительстве. Однако сердечные 
отношения между режимом «Свободных офицеров» и «Братьямимусульманами» длились 
недолго: военный режим не желал делиться властью с движением, видя в них угрозу новому 
государству. 

Сначала военные упразднили все политические группировки кроме «Братьевмусульман». 
Насер, желая использовать их влияние в своих целях, пригласил их войти в «Союз освобождения» 
— первую политическую структуру, созданную новым государством. Но попытки кооптировать 
БМ оказались безуспешными, и тогда Насер решил уничтожить движение. 
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Началось с того, что АльХудайби начали всё чаще критиковать за то, что он превратил 
«Братьевмусульман» в элитную группировку, которая занимается лишь озвучиванием 
политических заявлений, а также за авторитарный стиль руководства, проводимый с помощью 
лояльных ему людей. Но АльХудайби устоял. А «Братьямусульмане» упразднили свое 
военизированное крыло, боевики которого были изгнаны из движения. 

В 1954 году египетские власти решили, наконец, поставить «Братьевмусульман» вне закона, 
обвинив их в заговоре с целью свержения правительства. По стране прокатилась волна арестов, 
арестовали и самого АльХудайби. 

Но военный режим сам начал испытывать трудности изза внутренней борьбы за власть 
между Насером и генералом Мухаммадом Нагибом, который стал первым президентом новой 
республики (1953–1954). Насеру удалось одержать верх только после того, как он заручился 
поддержкой АльХудайби — в обмен на обещание освободить всех арестованных членов 
«Братьевмусульман» и легализовать движение. 

Но правительство не выполнило своего обещания — многие арестованные так и остались в 
тюрьмах. Это сильно осложнило и без того непростые отношения между Насером и АльХудайби 
и позволило изгнанным было из движения боевикам вновь обрести влияние. «Братьямусульмане» 
потребовали прекратить военное правление и вернуться к парламентской демократии. Тем 
временем Каир объявил о заключении нового соглашения с Лондоном по Суэцкому каналу, 
которое «Братьямусульмане» во главе с АльХудайби подвергли критике, поскольку, по их 
мнению, оно делало Египет вассалом Великобритании. 

Это привело к новым репрессиям против движения, которые сопровождались активной 
кампанией в прессе. 

Тем временем боевики из секретного подразделения «Братьевмусульман» окончательно 
вышли изпод контроля руководства движения. Свое изгнание из рядов движения они объявили 
изменой и решили противостоять режиму самостоятельно. Некоторые из них предположительно 
участвовали в попытке покушения на Насера в октябре 1954 года, что дало толчок для начала 
новой кампанию против движения. Тысячи членов движения, включая АльХудайби, были 
приговорены к длительным срокам заключения и подвергнуты пыткам. 

В этот период возникла новая фигура, ставшая одним из главных идеологом движения. Это 
был Сайид Кутб, высокообразованный человек и гражданский служащий, присоединившийся к 
«Братьяммусульманам». Кутб также отбыл длительный срок и подвергался пыткам, что только 
радикализировало его взгляды. Он написал множество трактатов, а один из них, названный 
«Вехи», стал исключительной по силе влияния работой — причём даже не столько внутри самого 
движения, сколько среди нового поколения более радикально настроенных исламистов. 

Кутб был казнён в 1966 году по обвинению в попытке государственного переворота. Именно 
его идеи вдохновили первых джихадистов. Появилось новое поколение крайне радикальных 
исламистов, разочаровавшихся в идеях движения. Эти люди, основавшие первые в мире 
джихадистские ячейки, считали, что «Братьямусульмане», которые воспринимали западные идеи, 
шли на компромисс и предавали таким образом принципы ислама. Радикализма им добавило 
поражение арабов в войне с Израилем 1967 года и формально объявленный в 1970м отказ 
«Братьевмусульман» от насилия. 

Анвар Садат, пришедший к власти после смерти Насера в 1970 году, несколько облегчил 
положение «Братьевмусульман», хотя и не отменил запрета на деятельность движения. 
Возможно, Садат пытался использовать их для сдерживания роста левых оппозиционных 
настроений. 

После почти двух десятилетий репрессий со стороны государства «Братьямусульмане» 
оказались в тени гораздо более радикальных группировок  «Тандхим альДжихад» и «Гамаа 
(Джамаа) альИсламийа», которые приобрели особое влияние в 1980–1990 годы. Значительную 
роль в усилении этих организаций сыграла помощь со стороны Саудовской Аравии, стремившейся 
к сдерживанию насеризма как светской националистической идеологии. 

Все годы пребывания у власти Садата «Братьямусульмане» пытались восстановить своё 
влияние. Богатая история помогла им сохранить статус основного исламистского движения, как, 
впрочем, организационную структуру и даже присутствие в гражданских институтах Египта. Они 
вернули себе утраченные позиции к концу 1990х, когда наследнику режима Садата Хосни 
Мубараку удалось сокрушить джихадистские группы. 

«Братьямусульмане» прошли как через период монархии, так и новой республики. Всё это 
время они старались вести политическую деятельность в рамках закона, что, впрочем, удавалось 



246 

 

далеко не всегда. Первый период репрессий против движения пришелся на конец 1940х годов, 
второй — на середину 1950х (время правления Насера) и третий на середину 1960х, когда 
главным идеологом движения был Сайид Кутб. 

«Братьямусульмане» за пределами страны 
Вскоре после возрождения движения в Египте оно распространилось на другие регионы 

арабского мира. Сирийская ветвь «Братьевмусульман», основанная в конце 1930х — начале 
1940х годов, стала более радикальной, чем материнская организация, полностью приняв 
идеологию вооружённой борьбы. Это привело к жёстким мерам, принятым в отношении 
сирийских «Братьевмусульман» президентом Хафезом Асадом в 1982 году. Тогда были убиты 
десятки тысяч участников движения. 

В Иордании всё получилось иначе. «Братьямусульмане» пошли на сотрудничество с 
монархией Хашемитов, стали легальной организацией и образовали политическую партию. 

До войны 1967 года палестинская и иорданские ветви «Братьевмусульман» составляли одну 
более или менее единую организацию. Затем, уже в начале 1980х, «Братьямусульмане» из Газы 
основали ХАМАС, которое строило свою активность, основываясь на двух принципах: 
политического прагматизма (во внутрипалестинских делах) и вооружённой борьбы (с Израилем). 
ХАМАС возник также и на Западном берегу, но здесь это движение было не столь 
многочисленное, как в Газе.[2, стр. 27] 

В странах Аравийского полуострова, Ираке и Северной Африке существует ряд 
оппозиционных партий, которые, хотя и не называют себя «Братьямимусульманами», но 
являются их идеологическими последователями. Между всеми ними существуют связи, но каждая 
организация автономна и проводит независимую друг от друга политику. 

И снова Египет 
Несмотря на совершаемые членами движения силовые акции, египетские «Братья

мусульмане» всегда оставались прагматиками. Что же касается настоящих египетских боевиков
джихадистов, то они отвергают прагматизм «Братьевмусульман». За десятилетия до появления 
«Аль Каиды» с её транснациональным джихадизмом египетские власти боролись с не менее чем 
пятью различными джихадистскими группировками, возникшими как раз на почве отрицания 
идеологии «Братьевмусульман». Две из них стали очень сильными: «Тандхим альДжихад», 
стоявшая за покушением на Садата и «Гама (Джамаа) альИсламийа», которая в 1990е годы 
провела множество кровавых акций, включая убийства иностранных туристов. 

В конце концов, джихадистское движение в Египте было подавлено, а «Тандхим альДжихад» 
и «Гамаа альИсламийа» отказались от насилия, хотя некоторые из бывших участников этих 
группировок присоединились к «АльКаиде» и международным джихадистам. 

Между тем глобальное восприятие не делает различий между исламистамипрагматиками и 
исламистамибоевиками, особенно после 11 сентября и в связи с опасениями, вызванными 
успехами ХАМАСа и «Хизбаллы». Более того, в глазах западного человека «Братьямусульмане» 
всегда были самыми радикальными радикалами, и мало кто задумывается над тем фактом, что 
большинство тех, кого называют исламистами, — не джихадисты, а политическая сила. Сама 
структура «Братьевмусульман» не похожа на структуру революционной организации, скорее она 
заточена под использование плавных, демократических методов борьбы. 

Кстати, в США и Европе существуют силы, которые упорно хотят провести разделительную 
черту между исламистамипрагматиками и исламистамирадикалами. Представители этих лобби 
более чем десятилетия усиленно ищут умеренных среди «Братьевмусульман» и других 
исламистских групп в арабском и мусульманском мире, чтобы иметь представление о том, что 
делать с настоящими радикалами и как реагировать на изменения, которые наступят вместе с 
неизбежным крушением дряхлеющих арабских режимов. 

За последние годы американцы приобрели некоторый опыт взаимоотношений с исламистами. 
Например, в Турции, где к власти пришла Партия справедливости и развития или в Ираке, где в 
попытках (правда, не очень успешных) создать постбаасистскую республику американцам 
пришлось иметь дело с исламистамисуннитами (иракский вицепрезидент Тарик альХашеми 
долгие годы был видной фигурой в иракском ответвлении «Братьевмусульман», которое 
называлось Иракской исламской партией) и исламистамишиитами (премьерминистр Нури аль
Малики, лидер Высшего исламского совета Ирака Абдель Азиз альХаким, Муктада альСадр и 
др.) 

И наконец, самый свежий пример: недавний визит Обамы в Египет и его заявления о том, что 
с Мурси можно и нужно плодотворно сотрудничать. 
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Сегодня египетские «Братьямусульмане» вступили в полосу очередного кризиса. Он связан с 
тем, что, придя к власти, движение оказалось неспособным этой властью воспользоваться. К тому 
же «Братьямусульмане» далеко не монолитны, в их рядах существуют противоречия между 
представителями разных поколений. Старая гвардия старается не допустить размывания идеалов, 
а более молодые активисты (в диапазоне от 35 до 55 лет) в качестве идеала видят турецкую АKP. 

К тому же «Братьямусульмане» не пользуются монополией на истину в последней 
инстанции. Множество религиозных консерваторов в Египте не разделяют их взглядов, в стране 
много больших и аполитичных салафитских общин. И наконец, большая часть представителей 
многочисленного класса ученыхтеологов, группирующихся вокруг университета «АльАзхар», 
вообще не поддерживают ни «Братьевмусульман», ни другие исламистские движения. 

В Египте есть исламисты как более прагматичные, так и более радикальные, чем БМ. 
Например, отпочковавшаяся от них «Хизб альУасат» хотя и не имеет статуса оппозиционной 
партии, но является намного более прагматичной группировкой. То, что осталось от «Тандхим 
альДжихад» и «Гамаа альИсламийа», представляет собой более радикальный фланг, а есть еще 
ячейки настоящих джихадистов, что усложняет и без того непростую картину. 

Падение режима Мубарака дало «Братьяммусульманам» историческую возможность, которой 
они не сумели воспользоваться. Им не помогло даже то, что они обращались с властью предельно 
осторожно, избегая резких движений и радикальных проявлений. Кстати, возможно, именно 
поэтому Мурси и свергли. За время правления он не сделал ничего — ни плохого, ни хорошего. 
Разве что увеличил количество чиновников и набрал кредитов от таких арабских стран, как 
Саудовская Аравия и Катар. При нём Египет перестал быть стабильно развивающейся страной, 
чего сограждане ему не простили.   
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДІНИ ЭКСТРЕМИЗМ СИПАТЫ 

 
Есбаева А.Ж. ҚарМТУ, Қарағанды, Қазақстан 

 
Бүгінгі таңда діни экстремизм мен терроризм сөздерін естімеген адам аз шығар. Баспа немесе 

ғаламтор беттерінен шет елдердегіжәне Қазақстандағы діни ахуал, соның ішінде діни экстремизм 
мен терроризм тақырыптарына қатысты мәліметтер жетерлік. Бұл аталған мәселенің ғаламдық 
деңгейде орын алып отырғандығының белгісі. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтің әділ айтқанындай: «Бізге 
төзімсіздік немесе діни фанатизм жат. Бұл рухани дәстүр, бұл қандай шеңберде болмасын 
Құдайдың сөзіне деген ашықтық. Бұл Қазақстандағы конфессияаралық келісімнің ең маңызды 
негіздерінің бірі. Біз әлемге өзіміздің толеранттылығымызбен, ұлттық конфессияаралық келісім 
мен диалогты сақтауымызбен танылдық. Біздің еліміздің өскелең дүниетанымдық әлеуеті бұдан 
ары қарай да сақталуға, дамуға тиіс».Бейбітшілік пен конфессияаралық келісім салаларында 
Қазақстан аясында болсын, тіпті дүниежүзілік ауқымда болсын, қол жеткізген белгілі 
табыстарымызға қарамастан, әлі шешілмеген, жедел шешуді қажет ететін мәселелер баршылық. 
Әсіресе қазір дүние жүзіне діни төзімсіздік, діни экстремизм және терроризм шынайы қауіп 
төндіріп тұр.  

Оларды XXI ғасырдың анағұрлым өткір мәселелеріне жатқызуға болады.Конфессияаралық 
бейбітшілік пен келісімнің нығаюы үшін, діннің біріктіруші, рухани тұрғыдан құрушы фактор 
есебінде рөлінің күшеюі үшін діни мәдениет пен діни сананы қалыптастыру қажет.Сырттай 
қарасаңыз Қазақстанда діни түсіністік пен татулыққа арналған шаралардың бүкіл әлемге ықпалы 
айтарлықтай бола қоймайтын секілді. Бұл күндері әлемнің түкпіртүкпірінде дінаралық, ұлтаралық 
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қақтығыстар болып жатса, оларға Қазақстандағы түсіністікке, тату, бейбіт өмір сүруге шақырған 
жиындардың ықпалы қандай болмақ? Таяу Шығыстағы еврейлер мен Арабтардың арасындағы 
діни қақтығыстар мен соғыстар, Үндістандағы дінаралық және ұлтаралық қарсыласулар, 
Еуропадағы сербтер мен албандар арасындағы дүрдараздық, тіпті көршілес Ресейдегі орыстар мен 
шешендердің, Кавказ халықтары арасындағы қақтығыстар мен Ресейде шовинизмнің бой 
көрсетулері секілді оқиғалар қаншама? Соларға Қазақстандағы татулық пен келісім қандай 
дәрежеде әсер ете алмақ? Әрине, бұл жөнінде саясаткерлер түрлі болжамдар пен пікірлер 
түйіндеуде.Қазақстан Республикасының Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бас болып басқа да 
мемлекет адамдарының әрекет етуіне түрткі болып, шара қолдануға мәжбүр етті. Сондайақ, 
елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Сындарлы он жыл» атты кітабында бұл жөнінде былай деп айтады: 
«Фундаменталистер мен экстремистердің мақсаты  Қазақстанның мұсылман халқы. Осы орайда 
Қазақстанда үш мыңнан астам діни топтардың, 40тан аса діни мәзхабтардың ұйғарымымен 
«Терроризммен күрес жүргізу ұйымы» атты ұйым ұйымдастырылды. Сонымен қатар 
Н.Ә.Назарбаев, тәуелсіздіктің 11 жылдығын кұттықтау шаралары шеңберінде жасалған Облыс 
әкімдері Мемлекеттік Кеңесіңде ел үшін маңызды мәселелердің бірі «діни ұйымдар және олардың 
өкілдерінің жүргізген жұмыстарының ұлттық кауіпсіздік күштері тарапынан қатаң бақылауға 
алынуы» керектігін айтты. 

Елімізде «Хизбут Тахрир», «Таблиғи жамағат» сияқты радикалды ұйымдардың өкілдері 
көбейді. Олар насихаттап жүрген Конституциямызға қарсы уағыздар қазір қазақстандықтарға 
таңсық болудан қалды. Егер де жоғарыда аталған радикалды ұйымдар дәл осы қарқынмен тарала 
берсе, ол Қазақстан халқының ортақ мемлекеттік мәдениетке бірігуіне, демократиялық 
реформалардың халық санасында орнығуына әжептәуір кедергі болады. 

Сондықтан, Қазақстан халықтарының индустриалдық қоғам құрып, ортақ мемлекеттік 
мәдениетке бірігуі үшін ең алдымен бұған кедергі болатын діни фундаментализмнің табиғатын 
анықтап, теократиялық елдердегі ортодоксальді исламның ерекшеліктерін байыптауымыз керек. 
Өйткені, халқының 60 пайызы мұсылман болып саналатын отанымыздың ендігі тағдырына 
исламның әсері мол болатыны анық. Елімізде ислам дінін ұстанушылардың көбейе бастауы бұл 
діннің принциптеріне ерекше назар аударып, жанжақты талқылау қажеттігі сөзсіз. Ислам дінінде 
саяси  қоғамдық, рухани өмірдің барлық саласы қамтылған. Солардың бірі діни сенім және діни 
төзімділік мәселесі. Ислами идеяларды өркениеттік тұрғыда қабылдап, оларды еліміздің 
әлеуметтікэкономикалық даму жолында қолдана білсек, біздің қоғамдағы біраз мәселелер 
шешімін табар еді. 

Экстремизмге қарсы күрестің бірденбір жолы  олар туралы өз уақытында шынайы мәлімет 
беру. Бұл жерде әрине күнделікті ақпарат құралдарының рөлі өте жоғары. Әйтсе де, жасөспірім 
балалар үшін ақпарат құралдарының беретін мәліметі де жеткілікті емес. Секталардың, 
экстремистік топтардың қаупі туралы жастарды көбірек хабардар етіп отыру қажет. Ол үшін 
барлық мектептерде «Дінтану» сабағымен қоса мамандар қауіпсіздік сабақтарын өткізіп, онда 
экстремистік топтарды, тоталитарлық секталарды қалай білуге болатынын түсіндіріп, олардан 
қалай сақтану жолын көрсетіп отырулары керек. 

Діни экстремизм арнайы оқулықтарда діни экстремизм «басқа дін ұстанушылар мен дінді 
ұстанбайтындарға төзімсіздікті уағыздау, өзге діндерге нақты бір діни ілім шеңберінде қарау, 
бағалау. Басым жағдайларда діни экстремизм дінге қатысты болмай, саяси немесе өзге де 
мақсаттарға қол жеткізу үшін, нақты бір дін қағидаларын жамылғы ете отырып зиянды әрекет 
ету» деп көрсетіледі. Осы анықтамадағы сипаттамаларды негізге ала отырып қарастыратын болсақ  
дәстүрлі емес діни ағымдардың ұстанымдарын экстремисттік деп бағалауға болады. Елімізде 
мұндай ағымдардың таралу аймақтары да әр түрлі. Сарапшылар пікіріне сүйенсек, жихадқа 
шақыратын экстремисттік ағымдар еліміздің батыс өңірлерінде кең таралған. Олар бұл үдерісті 
батыс өңірінің экономикалық қуатына, яғни мұнай шикізатына қызығушылық (аталмыш топ 
мүшелерінің мұнай құбырларынан мұнай ұрлау фактілері анықталды), Ресеймен шекараластық, 
әсіресе, «әлемдік жихад»экстремистік тобы әрекет ететін Астрахан облысымен шекараластық, 
сондайақ, халықтың дәстүрлі ислам қағидаларынан хабарсыздығын алға тартады. 

Бүгінгі терроризм  жекелеген диверсанттың, самолетті алып кетушінің, қанішеркамикадзенің 
әрекеті емес. Қазіргі терроризм  кең аумақтылығына сай соңғы жетістіктермен жабдықталған, 
қаруланған зор құрылым. Оның дәлелдері Ауғаныстан, Тәжікстан, Косова, Шешенстан. Онда 
болып жатқан оқиғалар қазіргі терроризмнің диверсиялықтеррористік соғыстар жүргізуте 
қабілетті екендігін, кең аумақта қарулы қақгығыстарға қатыса алатындығын көрсетуде. Терроризм 
"еңбек рыногының" (жалдамалылар және т.б.) дамуына байланысты ғаламдық масштабта пайдалы 
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бизнеске және капитал салу (қару сату, есіртке сату және т.б.) көзіне айналды. Мәселен, бұрынғы 
СФРЮ территориясындағы соғыс барысында жыл сайын хорваттарға, мұсылмандарға, албандарға 
2 млрд долларға қару және соғыс техникасы сатылған. қазіргі кезде дүниежүзілік рынокқа 
наркотиктер мен оның шикізатын террористік топтар әкелетіндігі мәлім болды. Ол бірнеше 
миллиард доллардан да асады.Жыл сайын терроризм индексін жариялап отыратын, «Maple Croft» 
британ компаниясының мәліметтері бойынша Гренландия мен Антарктиданы есепке алмағанда, 
әлемде терроризм қаупі төніп тұрмаған аймақ жоқ [1]. 

Қазіргі терроризмнің маңызды ерекшелігі оның жақсы құрылымы мен ұйымдасушылығы 
болып табылады. Террористік ұйымдар бірыңғай басқару органын, басқару системасын, 
жоспарлайтын бөлімшелер қүрады. Ірі ұйымдар басщыларының кездесулері, мәжілістері өткізіліп 
тұрады. Әртүрлі ұлттық ұйымдардың қызметі үйлестіріледі. Моральдықпсихологиялық эффект 
тудыру үшін, қоғамдық ой енгізу үшін информациялықнасихаттау жұмысы жолға қойылған. 
Өздерінің жолын қуатын адамдарды тандауға көп көңіл бөлінеді. Әсіресе ұлт, экономикалық 
дағдарыс шиеленіскен жерлерде осы мақсатта жүргізілген жұмыстар оң нәтижесін беруде. 
Сондай аудандардың бірі радикальдық мұсылман ұйымдары болып табылады. Террорлық 
методтар олардың ең сүйікті тәсілдеріне айналған.  

Бүгінгі күні ислам дүниесі саяси күрестің ең маңызды құралы, инструменті террор деп 
қарайды. Бүгінгі дүниеде әлеуметтікэкономикалық, цивилизация арасындағы қайшылықтар, 
дамыған Солтүстік пен даму жағынан артта қалған Оңтүстік арасындағы қарсы түру күннен
күнге тереңдеуде. Осы қайшылықтарды және осы қарама қарсылықтарды ғылыми
техникалық революциялар жетістігі де, экономиканы ғаламдау процессі де, ақпараттық
насихаттау саласындағы ғаламдану сипаты да бәсеңдете алмайды, тепетең ете алмайды. 
Бүгінгі күні дамыған елдермен және олардың одақтастарымен, партнерлерімен әскерикүш 
саласында бәсекелестікке түсе алмайтын күштер өзінің әлсіздігін өздерінің қолынан келетін 
құралдар арқылы, яғни террорлық әдісті қолдану арқылы жабуға тырысады. Халықаралық 
терроризм "Барлық елдердің террористері,  бірігіңдер" деген ұран тастайды. 

Дүниежүзінің жетекші елдері экономикасы, финансы, әскер жағынан әлсіз, бірақ олардың 
айтқанына көнгісі келмейтін елдерге қатаң күш саясатын жүргізіп, оларды араңдатады.  

АҚШ пен оның одақтастарының Иракқа қарсы бірнеше жылдан бері созылып келе жатқан 
заңсыз әрекеттері, иранамерикан қарамақарсылығы, НАТОның Балкан, Таяу Шығыстағы 
агрессиясы  осының бәрі алдыңғы қатарлы мемлекеттердің жүргізген өктемдігінің нәтижесі. 
Осындай саясат, халықаралық және ұлттық терроризмге бағытталған саясат шын мәнінде оны 
маманданған халықаралык терроризм деп атауға болады.Соңғы онжылдықга терроризм 
интернационализацияланды. Халықаралық және трансұлттық топтар пайда болды, террористік 
ұйымдар арасында бірігіп әрекет ету мен байланыстар орнады. Мысалы алжирліктер мен 
европалықтар, шешендер мен арабтар, арабтар мен ауғанпәкістандықтар арасында. Бұл 
құбылыстың ең қауіптісі оны мемлекеттік режимдердің, әсіресе диктаторлық, ұлтшылдық, 
сепаратистік және сол сияқты типтердің қолдауы болып табылады. Өзінің тәуелсіздігін 
жариялаған Шешенстанда терроризм мемлекеттік құбылыс, мемлекеттік масштабтағы 
"кәсіпшілікке айналды", жоғарғы мемлекеттік адамдар республика территориясында және одан 
тыс жерлерде терроризмді ұйымдастырушыларға айналды. 

Терроризммен күрес тиімді болу үшін мемлекеттік дәрежеде терроризмге қарсы 
әрекеттіұйымдастыруды үнемі жүргізіп отыру керек. Терроризммен күрес оның пайда болу 
кезінде, жоспарлау мен дайындау кезеңінде жойылуға тиіс. Террорды құртудың алғышарты 
олардың қаржыландыру көзін жоюдан басталуы қажет. Терроршы мемлекет болмайды, терроршы 
адамдар, топтар болады. Терроршылдық әрекет үшінші дүниежүзілік соғыс тудыра алмайды. 
Ешбір мемлекет те, террористік топтардың қайқайсысы да баяғыдай "моторлы соғыс" емес, атом 
соғысына мүдделі емес. Тек қана әлсіздердің асын тартып жеп, қорқытыпүркітіп ықпалында 
ұстауды қалайтын "дедовщина" мемлекеттер бар. Олардың арасындағы кикілжіңдерді 
асқындырмай, бейбіт шешуге мүдделі "мәтіби" елдер де жеткілікті, Күштілер болған жерде, 
әділетсіз әлімжеттік көбейген жерде "терроршылдық" деген, қазіргі кезде ғаламдық процестің 
біріне айналып тұрған құбылыстың туындап отырғаны сөзсіз. Терроршылдық пен әлем 
қауымдастығы бірбірімен байланыса, ынтымақтаса отырып жұмыла күресуі қажет. 
Терроршылдықпен еш уақытта ымыраға келуге болмайды. 

Жалпы діни экстермизмнің қай аймақта болмасын (Қазақстан бойынша) таралуына себеп 
болатын бірнеше алғышарттарды атап өтуге болады. Ең алдымен бұл діни сауатсыздық. Дінге 
толық таныммен келмеу діни сауатсыздықтың басты көрінісі болып отыр. Бұл жерде Абайдың 
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иманды «якини» және «тақлиди» деп бөліп қарастыруы өзекті болуда. Мұның алғашқысы 
танымнан, ақыл дәлелінен туындайтын шын иман. Екіншісі «өзі ештемені білмей, еш нәрсе 
туралы ойламай, дін иелерінің сөзіне еріп, «ел қалай көшсе, мен де солай көштім» деген 
надандықтан шыққан соқыр сезім, үстірт наным» – бұл қазіргі қоғамға тән, діни сауатсыздықтың 
көрінісі, діни радикалданудың себебі болып отыр.Тұрғындардың арасында, әсіресе жастардың 
өзгелерге еліктеуі, белгілі бір топтың мүшесі болуға деген ынтасы соқыр сенімге негізделген 
діншілдікке әкеледі. Мұндай соқыр сенім діни фундаментализмнің, сәйкесінше діни фанатизмнің 
алғышарттары болуда. 

Фундаменталисттік көңілкүй экстремизмге апарар жол, өйткені экстремисттік пайымда өзінің 
ғана діни ұстанымы ең шынайы, ақиқат әрі таза деп ұғынылады. Сәйкесінше, өзге дін өкілдеріне 
төзімсіздік, қысым көрсету секілді көңілкүй туындайды. Мұндай ұстаным өз сенімін, көзқарасын 
мейлінше кең тарату, қажет болса күштеп таңу әрекетіне саяды. Осы жағдайда, діни мотивтегі 
терроризм көрінісі мен оның өкінішіті салдары орын алады. Ғаламтор кеңістігіндегі экстремистік 
идеялар тарататын сайттардың еркін қолжетімділігі де маңызды себептердің бірі болып табылады. 
Мұндай сайттарды екіге бөліп қарастыруға болады. Мысалы, кейбір сайттар мұсылмандардың 
қысымға ұшырауы, әсіресе АҚШ, Еуропа, Израильдегі мұсылмандар туралы ақпараттар, қанға 
бөккен адамдардың суреттерін, бейнематериалдарды ашық көрсету арқылы күллі әлемді 
мұсылмандарға жау ретінде көрсетуге ұмтылады. Сондайақ, сайттағы түрлі шейхтардың 
уағыздары бейнежазба түрінде таратылады. Уағыздарда зайырлы биліктің исламға жат екендігі, 
мұндай мемлекет басқарушылары, дін қызметкерлері «діннен шыққандар» деген пікір мейлінше 
дәлелді айтылып, оларға бағынбауға шақырылады. Мұндай ақпараттар сауаты төмен, өзін 
мұсылман санайтын адам санасында қысымдағы мұсылмандарды құтқару мен халифат 
сипатындағы мемлекет құруға қатысу, қажет болса, құрбан болу туралы ой туындатады. Өз ойын 
сайтта берілетін жихадқа шығу, шахид болу туралы хадистер мен аяттар арқылы нығайтып, 
өзгермес ұстанымға, өмірлік мақсатқа айналдырады.[2] 

Қазақстан терроризм қаупі төмен елдер қатарына жатады және көптеген еуропалық елдермен 
бір деңгейде орналасқан. Ал Ұлыбритания, Франция, Испания және АҚШ секілді елдерде қауіп
қатер деңгейі айтарлықтай жоғары. Сондықтан, терроризм ортақ қауіпқатер.Сонымен бірге 
терроризм қаупін дұрыс бағаламай, оны елемей және жекелей алынған елде қауіптің өзін жоққа 
шығаруға болмайды. Бірақ терроризмді асыра бағалауға да болмайды, қоғамда дүрбелең салып 
және үрей мен қорқыныш ұялатып, қоғамдық резонанс әсерін күшейту арқылы террористерге 
қолдау көрсетуге болмайды, себебі кезкелген теракт ең алдымен, кең ақпараттық әсерге 
есептелген. Осындай теңгерімді ұстап тұру қауіпсіздікті қамтамасыз етудің тиімді жүйесін 
қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бірақ, ең бастысы – терроризм, экстремизм сияқты қауіп
қатерге төтеп беріп, тиімді қарсы тұрудың ең басты шарты – ол қоғам мен биліктің өзара келісімі, 
ұлттық бірлік. Осы зұлымдықпен ондаған жылдар бойы күресіп келе жатқан басқа елдердің 
тәжіриебесін зерттеп қарасақ, бірден байқайтынымыз – бірлігін шайқалтып, нешеме себептермен 
іштей бөлініп, жіктеліп отырған қоғам, ел, мемлекет ғана осы қауіптің құрбанына айналуы 
ықтимал. Сондықтан, осы да, басқа да қазіргі заманның сынақтары мен қатерлеріне қарсы тұру 
үшін – ең алдымен, қоғамның жіктелуіне, бөлінуіне жол бермеу керек.[3] 

 
Библиографиялық сілтеме: 

 
1.Михельсон О. М. Элиаде. Религиозная культура и современность// Интернет: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Article/Mih_lRelKult. php 
2.Алиев А.К. Религиознополитический экстремизм и этноконфессио нальная толерантность 

на Северном Кавказе / А.К. Алиев, З.С. Арухов, К.М. Ханбаев; Регион. центр. этнополит. исслед. 
ДНЦ РАН. – М.: Наука. 

3.ЕрланҚарин. Қазақстандағы терроризм қауіпқатері// Абай ақпара 
 
 
 
 
 
 
 
 



251 

 

ӘОЖ  261.11=512.122 
 

ДІНИ ЭКСТРЕМИЗМ – БЕЙБІТШІЛІК ПЕН ТҰРАҚТЫЛЫҚҚА ТОНГЕН ҚАУПІ 
 

Жуматова Г.М., Бейбитова Е.Б., ҚарМТУ, ҚараҒанды , Қазақстан 
 
Дін – дұрыс түсінген адам үшін бақытқа жетелейтін нығмет. Ал қате түсінген адам үшін үлкен 

қасірет. Біздің жиырма жыл ішінде жіберген үлкен қателіктеріміздің бірі – дінге бостандық 
берумен қатар, керітартпа теріс ағымдарға да бақылауды босаңсытып алдық. Ал, біздің 
жастарымыз діни сауаты таяз болғандықтан, теріс ағымдардың жылтыраған әзәзіл азғырушылық 
сөздері мен айдап салушылық үгітнасихаттарына тез алданып қалды [1]. 

Қазіргі таңда діни - ахуал жағдайында жалпы экстремизм деген терминге зерттеушілер 
ортақ бір нақты мазмұн беретін балама сөз тапқан жоқ. Әр ғалым өзінше сөз саптайды. Бір 
анығы, қоғам үшін бұл – үлкен қауіпті құбылыс.Экстремизм деген латын сөзі «шеттеу», яғни 
орталықтан ауытқу, тәртіпке бағынбау, өз пікірімен ғана іс - әрекет жасаушы деген ұғымды 
білдіреді. Экстремизмнің пайда болуы надандыққа, көрсоқырлыққа бейімделген көзқарастардан 
туындайды, яғни олардың ойы «тек қана менің пікірім дұрыс, өзгенікі бұрыс дегенге саяды.  

Экстремизмнің ең қауіпті түрі  діни экстремизм.  Бұлардың ойынша, олардың сенген 
діндеріне сенбеген адамдар, дінге сенбейтін күнахарлар болады, сондықтан олар адамдарды өз 
дініне сендіру үшін терроризмге жүгінуі мүмкін. Мысалы: басқа діни мекемелерге жарылыс қою, 
өрт қою және тағы да басқа әрекеттер жасайды, тіпті діни фанаттар өздерін өлімге қиюы мүмкін 
[2]. 

Деректерге сүйенсек, 1990жылдардың басында Қазақстанда 500дей діни бірлестіктер мен 
ұйымдар болған. Ал 2012 жылы 25 қазанда аяқталған 298 еліміздегі діни ұйымдарды қайта тіркеу 
жұмысының нәтижесінде бұған дейін Қазақстанда болған 4551 діни бірлестіктің қатары 3088ге 
дейін қысқартылды. Мәселен, діни ұйымдардың саны жағынан көп болуы аз топтардың кең етек 
жаюымен және іс жүзінде жұмыс жүргізбеген бірлестіктердің қайта тіркеуден өтпеуімен 
байланысты болды. Олардың ішінде аты да, заты да беймәлім «Хри стово братство» 
(Христадельфиане), «Соңғы өсиет шіркеуі» (виссариондықтар), «Альжан – Дом спасения», 
«Христиан ғылым шіркеуі» және тағы басқа ұйымдар бар. Ал Саентология шіркеуі, Бірігу шіркеуі 
(муниттер), Ахмадия жамағаты, «Ру хани жол» сияқтылар дінтану сараптамасынан өтпей қалды. 

Тіркеуден кейін көптеген қауымдардың діни ұстанымы нақтыланды. Бұған дейін жекелеген 
діни бірлестіктер жаңылысып, өздерін дербес конфессиялар ретінде санаған. Енді сарапшылар 
діни ұстанымы бірдей бірлестіктерді конфес сия бойынша топтастырып қойды. Осы уақытқа 
дейін республика бойынша 46 конфессия бар деп келінсе, осы жұмыстардан кейін олардың саны 
17ге қысқарды. Яғни елімізде қазір 17 конфессия бар [3]. 

Кезкелген діни конфессияда (тек исламда ғана емес), әлеуметтік қалыптар мен нормаларды 
жек көретін, сол діни бағытқа сәйкес келу мен оны түсінудің шеңберіне сыймайтын, осындай 
немесе басқаша формалар потенциалды түрде орнықтырылған. Жеке діни ұйымдар мен 
қозғалыстар үшін бұл өздігінен діни экстремизмге ауысады. Дін оларға барлық діндар еместерге 
қарсы шығу мен наразылық үшін негіздеме береді. Сондықтан адамзат тарихының әртүрлі 
дәуірінде, түрлі елдерде, «діни экстремизм» сан түрлі дін тұту аясында тұтанды. Қазіргі заманғы 
экстремизм (мысалға, уаххабизм формасындағы исламдық) байыпты таралуды бастан өткізді және 
мұсылмандық елдер арасындағы шекараны мойындаймайтын тұтас мемлекет құруды мақсат етіп 
қойды. Бұл өзінің тегі жағынан «діни жаһандану», «дінаралық мемлекетті» құру. Сонымен қатар, 
терроризммен түйіскен діни негіздегі экстремизм өзінің идеяға берілгендігін дәлелдеу үшін өмірін 
құрбан етуге дайын екендігін ұсынды. Діни негіздегі экстремизмде фанатизм бар, идеологиялық 
және саяси мақсаттарға жету үшін, адамды өмірінен күшпен айыруын тек осындай тәсілмен ғана 
(абсолютті этикалық релятивизм) ақтап алуға болады. Қазіргі әлемде көптүрлі күдікті жаңа діни 
бағыттар пайда болды, осыдан айтарлықтай ерекшелік қалыптасты – топ саны неғұрлым аз болған 
сайын, оларда соғұрлым фанатизм көбірек. Радикалды мұсылмандық бағыттарға, «аталған 
аймақтарда өрши түскен: төменгі өмірлік деңгей, сыбайлас жемқорлық, жұмыссыздық, тұрғын 
үйдің жетіспеуі, қылмыс, некеге тұрмаған адамдар санының өсуі, этикалық нормалар мен 
моральдік құндылықтардың төмендеуі, некеге тұру үшін қалыңмалдан қиналушылық сияқты 
әлеуметтік қайшылықтарды «мұсылман радикалдар» епті пайдаланатындығы туралы тезисті 
қолдануға болатындығымен келісуге болады[4]. 
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Жалпы алғанда, жаңа діни ағымдар дәстүрлі діни сенімдерден айырмашылығы әлемдік тарихи 
діндердің ұстандарынан өзгеше жаңа бір діни танымдық жаңалықтар енгізулерінде. Сондықтан 
олардың тарапынан қоғам да муына керағар ықпал ететін, тіптен ел ішінде іріткі салуға 
бағытталған әрекеттер де жасауға тырысқан жекеленген оқиғалар кейінгі кезде жиі байқалады. 
Бірақ, басқа діни ағымдарға қарағанда, қазіргі кезде көпшілік жағдайда жалпы қоғамдық пікірде 
«мұсылман экстремизмі» немесе «мұсылман террористтер» деген түсініктер әбден үйреншікті 
түсініктерге айналды. 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев бірде Құрбан Айт мерекесі күні 
Астана орталық мешітіне баспасөз өкілдеріне бер ген сұхбатында былай деген еді: «Исламның 
ішіндегі экстремистер деп ай тылып жатқан сөз жөн емес. Ислам деген дүниежүзілік дін. Екі 
миллиардқа жақын халық мұсылман дініне бағынады. Сондықтан, әлгі бандиттер мен экс 
тремистер әр дінде болып жататын жағдай. Ол екеуін біз ажыратып айтуымыз керек. Ал енді, 
Мұхаммед (с.ғ.с) Пайғамбарымыздан қалған мәселелер ондай емес, еш уақытта мұсылманның діні 
соғыспен, қолына қаружарақ алып біреуді өлтіріп, заңсыздыққа барып, мемлекетке қарсы жүру 
деген мәселелер болмай ды мұсылманда. Сондықтан, осындай нағыз таза мұсылманның, 
Құранның жолыменен халық жүретін болса, ол елге жақсылық әкеледі, әр адамның өзіне де 
жақсылық әкеледі деген сөз»[5]. 

Елімізде Исламның өзі түрліше түсіндіріліп жүр. Бірі «Аллаһқа серік қоспайық, аруаққа 
сенбей, әулиеге түнемей, дінге жаңалық енгізбейақ, пәк күйінде ұстанайық» десе, енді бірі 
«арабтанып барамыз, одан да салт дәстүрді сақтап, сопылықтың соқпағына түсейік» дейді. Енді 
бірі «үнпарақ таратып, үндеу тастап, халифат қүрайық» дейді. Осы айтылғандардың астарынан, 
біріншіден, біз халқымыздың сан ғасырдан келе жатқан мәдени мұрасын, фольклорын, 
ұлтымыздың қалыптасқан салтдәстүрін, таным түсінігін, дінифилософиялық көзқарасын үзілді
кесілді жоққа шығаруды, оған қарсы күресуді, екіншіден, діни төзімсіздік идеяларын тарату 
әрекеттерін көреміз[6]. 

Осыдан бірнеше жылдар бұрын Оңтүстік Қазақстан экстремистер үшін қақпаға айналды деуге 
болады. Мұсылман қауымдастығы осы жерде екіге бөлініп мұндағы жастар Иран, Кувейт және 
Сауд Арабиясы сияқты елдерге діни оқу орындарына ағылды. Тіпті кішкене Катар мемлекетінің 
мұнайды басқаратын шейхы Шымкентте аз қамтамасыз етілген отбасы, балалар және жетімдер 
үшін арнайы діни оқыту орталығын ашқан. Онда жетпістей жас бала оқытылған. Қазақстанның 
арнайы қызмет орындары бұл орталықтың жұмысын әшкерелегені белгілі. Құқық қорғау 
органдары Түркістан, Тараз, Кентау, СарыАғаш және Алматы қалаларында «ХизбутТахрир» 
ұйымдарының экстремистік іс әрекеттерін әшкереледі. Олардың мақсаты Орталық Азия 
аумағында «ислам халифатын» құру болған. Ондайлардың торына жастардың түсуі негізінен 
мынандай себептерге байланысты: қолайсыз отбасынан шыққан жастар; өтпелі жас дейтін кездегі 
психологиялық дағдарыстарға ұшырағандар; қазіргі өмірдің қиыншылықтарын көтере алмай 
ширыққандар, ертеңгі күніне сенімін жоғалтқандар. ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев 30 қыркүйекте 
еліміздің Бас прокуроры Асхат Даулбаевты қабылдап, елдегі діни эктремизм мен терроризмге 
қарсы жасалып жатқан жұмыстар туралы есеп қабылдады және осы мәселе бойынша мемлекеттегі 
құқықтық тәртіпті және заңды күшейтуді, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын және 
қоғам мен мемлекеттің мүддесін қамтамасыз ететін ісшараларды жетілдіруді тапсырды [7]. 

Ислам дініне қатысты керағар пікірлердің қалыптасуына, алдымен, әрине, көпшілік арасында 
діни сауаттылықтың төмендігінен, екіншіден, Бұқаралық ақпарат құралдарында Ислам дініне 
қатысты білімдарлық сауаттылық беретін қажетті мәліметтердің аз берілуінен дер едік. Қазіргі 
жағдайда экстремистік бағыттағы ұйымдар мен топтардың террорлық актілерінің азғындық және 
адамға қарсы жақтары артып, оның сипаты күрделеніп, жалпы террорлық әрекеттердің кең етек 
жаюы байқалады. Бүгінгі күні діни лаңкестік өзінің ұйымдастырылуы және таралу ауқымына 
қарай басқа терроризм түрлерінен кем түспейді. Діни терроризмді таратушылар нақтылы бір діни 
және ұлттық құндылықтарды өз мақсаттарында кері ықпалды пайдаланатын дінисаяси 
экстремистік ұйымдар. Діни экстремизм  мемлекеттің территориялық тұтастығы мен тәуелсіздігін 
бұзуға, билікті күшпен алуға немесе мемлекеттік құрылымды күшпен өзгертуге бағытталатын 
әрекет. Діни экстремистер Ислам діні мәнісін өз дінисаяси мақсаттарына жету үшін қарама
қайшы пікірде тұжырымдайды. Бұл әсіресе «жиһад» мәселесіне қатысты. Олар күш көрсетудің 
себебі «дінсіздер кінәсі» деп түсіндіреді. Сондықтан осы тұрғыдан алғанда, бұл қағида дінге 
сенушілердің әрекеттерін заңды деп табуға және мұның күштеу әрекеттерін жасауға түрткі 
болуына, басқаша айтқанда, «ис лам экстремизмінің» әрекеттерін ақтап алуға мүмкіндік береді. 
Елбасы 2012 жылғы 14 желтоқсанда Қазақстан халқына жолдауында діни экстремизмнің еліміздің 
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ұлттық қауіпсіздігін сақтауда қаншалықты маңызды екендігін: «Діни экстремизм қаупі ерекше 
алаңдаушылық тудырып отыр. Дінбасылар да ортақ алаңдаушылық білдіруде.  

Біз Жаратушыға деген кіршіксіз сенімнің агрессиялы және қырып жойғыш фанатизммен 
алмасуына жол бермеуіміз керек. Соқыр фанатизм біздің бейбітсүйгіш халқымыздың 
психологиясы мен діліне мүлде жат. Ол Қазақстанның мұсылмандары ұстанатын ханафи 
мазһабына қарамақайшы. Қазақстандағы экстремизм мен терроризмде идеялық емес, қылмыстық 
негіз бар. Жалған діни көпірмеліктің артында қоғамның негізін күлталқан еткісі келетін 
қылмыстық ісәрекет жасырынып жатыр. Бұл – біздің еліміздегі бейбітшілік пен тұрақтылыққа 
шабуыл. Бұл – біздің мемлекеттігіміз бен азаматтық кемелдігіміздің мықтылығының сынға түсуі», 
[8] деп баса атап айтты. 

Жалпы Қазақстанда 14 лаңкестік және экстремистік ұйымдардың қызметіне тыйым салынған. 
Бұл салада тиісті заңдар, нормативтік құжаттар қабылданып, олар өмірде қолданыс табуда. Шет ел 
арнайы қызметтерінің мемлекеттік құпияларға ену, түрлі сала бойынша барлау жасау әрекеттері 
ешуақытта толастап көрген емес. Оларды табиғат ресурстары мен шикізат көздерінің қоры, 
қорғаныс кешені, ядролық әлеует, қарулы күштердің орналасуы мен күшқуаты, күш 
құрылымдарының құрамы, ісәрекеті, ғылымитехникалық жобалар мен жаңалықтар, қоғамның 
саяси құрлымы, қоғамдағы ұлтаралық қарымқатынастар секілді тағы да басқа көптеген маңызды 
мәселелер туралы мәліметтер қызықтырып келеді. Қазақстан аумағында шетелдік арнайы 
органдарға қатысы бар деген сезікпен бірқатар шетелдік барлаушылар мен тұлғаларға қатысты 
жүргізіліп жатқан істер жетерлік. Исламдық экстремистер күресін 3 сатыға бөліп қарастыруға 
болады: 1) Жалпы ағартушылық және қайырымдылық әрекет; 2) Ұйымдастырушылық кезең, 
ұйымның кеңеюі және нығайуы; оның мүшелерін дайындау мен тәрбиелеу. Мақсаты – ұйым 
мүшесінен «муджахидты» дайындау (жауынгер мен әскер); 3) Күш көрсету сатысы. Джихадқа 
шақырудан басталып, билік үшін шешуші күреспен аяқталады. Исламдық экстремистердің барлық 
негізгі әрекеті мемлекеттік төңкеріс және әскери экспансия жолымен мемлекеттің билігін жаулап 
алуға бағытталған [5]. 

Қорыта айтқанда жаңа діни ағымдардың кеңінен таралуының астарында республика 
тұрғындарының басым көпшiлiгi жұмыссыздыққа ұшырап, әлауқаттарының нашарлап кетуi, діни 
тұрғыдан сауатсыз болуы, яғни өмiр сүрiп отырған қоғамда өздерiн рухани, материалды 
қанағаттандыратындай тиiстi орын таппай, жұбанышты дiннен iздеулерi жатыр. Ал бұл жағдай өз 
кезегiнде елдi билеп отырғандардың «дiннен безгендiгi» жайындағы ойларға алып келуде. Осы 
жағдайды фундаменталистер мен кертартпа дiндарлар ұтымды пайдаланып, өз белсендiлiктерiнде 
тәртiп бұзушылыққа жол берiп, жақтастарын мемлекеттiк заңдарды орындаудан бас тартуға 
итермелеп, оларды мемлекет пен оның органдарына қарсы қоюда.Қазақстанның ұлттық 
қауіпсіздігін сақтаудың ең тиімді үлгісі – зайырлы білім және ұлттық тәрбие. Білім беру саласында 
оқу үрдісін ұйымдастыруға және оның мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес келуіне және 
зайырлы пәндер бойынша оқытушыларды дайындауға бағытталған, діни ұйымдардың қатысумен 
Қазақстандағы діни білімге қолдау көрсетудің мемлекеттік жүйесін құру және жүзеге асыру 
ұсынылады. Тәрбие мақсаты ұлттық мүдденің өркендеуіне үлес қоса алатын, ұлттық құндылықтар 
мен жалпыадамзаттық құндылықтарды өзара ұштастыра алатын толық кемелді, ұлтжанды тұлғаны 
тәрбиелеуболуы керек. Қоғамның рухани деңгейі ондағы дінмен тығыз байланысты. Көп ұлтты 
Қазақстан қоғамында әр түрлі діни қауымдастықтардың арасында бірлік пен татулықтың орын 
алуына Қазақстан президенті Н.А. Назарбаев жүргізіп отырған діни бірлік пен рухани тұтастық 
саясаты мүмкіншіліктер жасауда. 

«Исламшылдық» ауқымды түсінік. Оның көрініс беруінің басты себебі өркениеттер 
қайшылығында. Алдыңғы қатарлы американдықевропалық өркениет қарқынына қарсы тұру, 
мұсылмандық келбеткескінді сақтап қалу – осы құбылыс жанданыстары негізінде көрініс беріп 
отырады. Ислам экстремизмі болса, соның бір құрамдас бөлігі, содан туындайтын бір бағыт. 
Ислам экстремизмі идеологиясы негізінде ең маңызды орынды «такфир» (діннен безген деп 
жазғыру) идеясы алады. Қазақстанда дiни экстремистiк әрекеттер казактар әрекеттерi мен ұйғыр 
факторы негiзiнде бой көрсетуі мүмкiн. Сондайақ дiни экстремизмнiң бұл түрiн Ресей, Өзбекстан 
елдерiнiң жеке мақсаттарын iске асыруда пайдалануларын жоққа шығаруға болмайды. Елде бой 
алған керi пiкiрлердiң жандануына iшкi және сыртқы экстремистiк пиғылдағы дiни топтар мен 
ұйымдардың, тiптi, жекелеген мемлекеттердiң ықпал етуi мүмкін. Шетелден эмиссарлардың 
жiберiлiп, дiни керi идеяларды таратуы, сөйтiп экстремистiк қимылдарға көшуге себеп болуы 
ықтимал.  
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Жаңа діни ағымдардың жұмысын реттеуде мемлекет – ырықтандырылған заңнамалар, барлық 
діни нанымдарға төзімділік, өзара төзімділік және діни плюрализм саясаттын жүргізеді. Соңғы 
кезеңдегі елімізде қалыптасқан діни ахуалға байланысты мемлекеттік органдардың діни 
бірлестіктер мен өзара қарым –қатынастар жүйесін дамытуға, азаматтардың толлеранттық санасын 
нығайтуға, қоғамның рухани құндылықтарын дамытуға, діни ахуалдың даму үрдістерін талдауға 
және болжауға ғылыми тәсілді қамтамасыз етуге бағытталған конфессияаралық қатынастырды 
үйлестіруге, діни экстремизмнің алдыналуға бағытталған ақпараттықағартушылық және 
ұйымдастырушылық шараларды болжаған ұсыныстар әзірленді. Жаңа діни бірлестіктердің 
қызметіне біраз шектеулер жасалды, ол ұлттық бірегейлікті, еліміздің азаматтарының 
конституциялық құқықтарын қорғау мақсатында жасалды. 

Қоғамдағы экстремизм мен радикализмнің кез келген көріністеріне және біздің 
азаматтарымыздың конституциялық құқықтарына қысым жасауды көздейтін әрекеттерге қарсы 
қатаң әрі дәйекті қарсы тұру мемлекет тарапынан жанжақты қаралған. Діни тұрғыда жанжалдың 
пайда болу және діни экстремизмнің таралу себебі адамның санасын баурап алуға және 
азаматтарды теріс пиғылды діни табынушылыққа итермелеуге мүмкіндік беретін 
қазақстандықтардың негізгі бөлігінің діни сауаттылығының төмен деңгейі болып табылады. 
Сондықтан ақпараттықағарту жұмысы діни экстремистік ағымдардың әлеуметке қарсы өзегін 
ашуға, азаматтарға теріс пиғылды діндер туралы ақпарат беруге, діни төзімділік мақсаттарының 
қалыптасуына бағытталуға тиіс. 

Әрбір азамат қоғам тыныштығы үшін діни экстремизмге табанды түрде қарсы тұруы тиіс. 
Қазақ халқы ертеден  ақ бірліктің, ынтымақтың маңызын жете түсінген. Бабаларымыздан өсиет 
болып бізге жеткен «Бақ қайда барасың ынтымағы мен бірлігі жарасқан елге барамын деген 
қанатты сөз бүгінгі күн ішінде өз көкейкестілігін жойған жоқ. Кемеңгер бабаларымыз «алтау ала 
болса ауыздағы кетер, төртеу түгел болса төбедегі келер»деп елді бірлікке шақырып отырған. 
Елбасымыздың «Әлеуметтік экономикалық жаңғырту  Қазақстан дамуының басты бағыты» атты 
жолдауында біз сөз еткен ұғымдардың ерекше аталып өтуі тегін емес, Сондықтан бәрімізге 
қастерлі тәуелсіздігіміздің нығаюы үшін, елімізде ұлтаралық және дінаралық татулықтың 
сақталуы үшін бір кісідей атсалысайық. Бірлігіміз бекем, тәуелсіздігіміз баянды болғай. 
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ИСЛАМ ДІНІ ЖӘНЕ ДІНІ ЭКСТРЕМИЗММЕН КҮРЕС 
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ҚарМТУ, Қарағанды, Қазақстан 

 
Дін – адам қоғамындағы өте күрделі сана.Дін – барша болмысты жаратқан Алла Тағаланың 

бүкіл адам баласына елшілері арқылы жіберген ұлы жүйе. Бұл жүйе ақыл иелерін бұл дүниеде 
қуаныш пен шаттыққа, ал ақиретте мәңгілік бақытқа кенелтеді. 

Діннің  басты мақсаты – әр  адамның өз алдына рухани жетілуі және биіктегі жаратушымыз 
Аллаһ Тағалаға деген сенімі.Дін бізге жаратылысымыздың мақсатын, Алла Тағала алдындағы 
пенделік міндеттерімізді үйретеді. Жақсы мен жаманды, дұрыс пен бұрысты, арам мен адалды 
ажыратуды және жақсылыққа қарай жоғарылаудың жолдарын көрсетіп береді. 

Дін адамды рухани тұрғыдан байытады. Көркем мінезді кемеліне келтіреді. Жеке адамдардың 
бірбіріне құрметпен қарап, өзара ақылдарын өтеп жүруге баулиды. Қысқасы, діннің мақсаты – 
адам баласын дүние тіршілігінде де, ақиретте де бақыт – шаттыққа кенелту (Діннен өзге ешбір 
нәрсемен адам толық бақытты бола алмайды.). Ал біздің міндетіміз – діннің көрсетіп берген нұрлы 
жолынан  айнымай жүріп отырып, бақытқа қауышу [1]. 

Әлемде қанша адам бар болса,сонша дін жайындажәне оның мән – мағынасы жайында ой да 
бар.Барлығы дінді, құдайға деген сенімді әрқалай түсінеді.Біреулер құдайға өте терең мағына 
беріп, өмірінің соңына дейін бүкіл парыздарын екі етпей орындап, әдемі хиджаб, орамал тағып 
жүрсе, біреулер намазға жығылмай,тек қана іштей құдайдың, әйтеуір бір құдіретті күштің барына 
сеніп,таңертең көзін ашып оянғанынан кейін және ұйықтар алдында калимасын айтып шүкіршілік 
етсе,біреулер денесінде бір де бір ашық жер қалдырмай, көздеріне,саусақтарына дейін қара киім 
жамылып,қоғамдық жерлерде адамдардың үрейін алса, ал кей адамдар болса мүлде құдайдың 
барына сенбейді. Бұның бәрі бір мезетте пайда болмаған. Уақыт өте келе, заман өзгерген сайын, 
заманмен бірге адамдардың дінге деген көзқарасы  да өзгеріп келген. 

Қазіргі кездегі көзқарастармен арғы аталарымыздың көзқарастарын салыстырсақ, арасы жер 
мен көктей. Арғы аталарымыздың уақытына келсек,дін мен салт – дәстүр екеуі біртұтас бір жүйе 
болып келген. Мысалы, сәби дүниеге келгеннен бастап азан шақырылып есімі қойылып, адамның 
өмірден өткеннен кейінде өмір бойы барлық ісәрекеттер осы дін мен салтқа негізделіп 
жасалынған. Қыздар тәрбиесіне үңілсек,  қыз кезінен бастап басынан орамал тастамай,тіпті 
тұрмысқа шыққанан кейін, қартайғанның өзінде де кимешек киген. Сол кездегі кимешек қазіргі 
кездегі хиджаб пен орамал емес пе?! Алайда осы жерде адам ненің дұрыс, ал ненің бұрыс екенін 
айыра білу керек. Кей адамдар жоғарыда айтып кеткендей саусақтарының ұшы,тіпті көздеріне 
дейін жауып, қорқынышты қап – қара киім жамылады. Бұл дұрыс емес.  

2013 жылы мемлекетіміздің бас мүфтиі болған,шейх Әбсаттар қажы Дербісәлінің сөзі – бұған  
дәлел бола алады. Ол қап – қара жамылып киінген адамдарға қарсы шығып, олай тек арабтар және 
шөлді жерлерде,шағылды дауылдан қорғану мақсатында, көздеріне шаң кіріп кетпес үшін киінген 
дейді. Жалпы исламда, қап – қара түстерге қарағанда,ашық түстер жақынырақ.Себебі, біздің 
дініміз – бейбітшілік пен әділеттілік діні болып табылады. 

Бүгінде еліміздің тіркеліп, қанатын кең жая бастаған дәстүрлі емес діндердің атынан да, 
санынан да адам шатысатындай халге жетті. Нақты деректер бойынша 90 жылдардың басында 
Қазақстанда 500 – дей диструктивті діни бірлестіктер болса, бүгінде олардың саны 5000 – нан 
асып кетті.  

Деструктивті діни ұйымдар (миссия, шіркеу, діни бірлестіктер, одан әрі ДДҰ) – бұл сананы 
әртүрлі әдістер арқылы бақылай отырып, тұлғаның физикалық және психикалық жағдайының 
бұзылуына әкеп соғатын, сондайақ, отбасының, қоғам мен мемлекеттің жойылуына ықпал 
жасайтын тоталитарлық ұйым. ДДҰ жеке тұлға деңгейіне де аса қауіпті, яғни секта тұлғаның 
психикасын іштен улап, өздеріне тәуелді етіп аладыДДҰ отбасына да қауіпті, осының салдарынан 
отбасылардың ойрандауы жиі кездесетін құбылыс. ДДҰ мемлекеттік деңгейде де қауіпті,  өйткені 
секта өзіненөзі бір мемлекет ішінде тағы да өз заңымен өмір сүретін және өте әлсіз, бірақ, өмір 
сүріп тұрған жүйеге дұшпандық көзқарастағы мемлекетін құра алады. 

Деструктивті діни ағымдарға азаматтарымыздың мүшелікке енуінің себептерін төмендегідей: 
 ақпараттық кеңістікте сараланбаған ақпараттың көптігінен туындаған салғырттық; 
 ақпараттың көптігінен жүйелі шешім шығаруға қабілетсіздік; 
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 қордаланған әлеуметтік мәселелердің жиынтығы; 
 әлеуметтік өмірдің психофизиологиялық ауыртпалығы; 
 саналы ойлауға жүгінуге қабілетсіздік; 
 азаматтардың өз өміріне мағына беруге талпынысынан саналы түрде бас тартуларға баруы 

[2]. 
Қазіргі таңда қауіп – қатерлердің ең бастысы – халықаралық лаңкестік пен діни экстремизм. 

Қазақстанда 2000 – 2005 жылдары аралығында түрлі экстремисттік топ мүшелері көбейіп отыр. 
Қазақстан бойынша діни экстремизмге шын болмыста болған жағдайларды айта өтейік: 2011 
жылы 31 қазан күні 2009 жылдан бері құрылып келе жатқан террористтік ұйымның жарылыстар 
жасауы белес алды. 2011 жылы 12 қараша күні Тараз қаласында «Жиһад» жолын ұстанушы 34 
жасар жігіт қолынан Ұлттық Қауіпсіздік комитетінің 2 қызметкері және 3 полиция қызметкерлері 
мерт болды, 3 қызметкер жараланған. Осының бәрі Қазақстанда экстремизмнің белең алып 
жатқанын көреміз. «Хизбут – Тахрир», «Аухаби», «Такфир», «Таблиғ – и – Жамағат» және тағы 
басқа діни экстремизмдік ұйымдардың кері әсерінен халықты әсіресе жастарды адасудан сақтауды 
қазірден бастау керек. Әйтпесе біздің келешегіміз не болмақ?! Енді осы жағдайдан туындайтын 
мәселе бұл жағдайлар Қазақстан елімізде әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, тіл және діни алауыздықты 
жандырады, яғни ел тыныштығын бұзады.  

Осы діни экстремизмнің, терракттардың белең алып келе жатқаны енді енді жаңа қадам басып 
келе жатқан тәуелсіз еліміздің ұйыған тыныштығын бұзады. Елімізде белгілі бір ұлттың немесе 
діни конфессияның тоталитарлық режимін орнатуға тырысады. Дінге мүлдем жат идеяны 
насихаттайды. Зайырлы мемлекетімізге кері әрекет етеді. 

Жастарымыздың адасуының себептері, діни білімнің жетіспеушілігі, діни адастырушы 
тамырлардың еркін саудада болуы, әрбір белгісіз азаматтың діни тауарлармен шекарада еркін өтуі, 
Ұлттық Қауіпсіздік комитетінің әлсіздігі, жемқорлық заманы, мемлекет саясатының күшінің 
төмендігі.  

Сырттан келген діни ағымдар жастардың осал жерлерін пайдаланғысы келеді, Себебі, қазіргі 
заманның жастары еліктегіш болып келеді және көріп,естігендерін тез – ақ бойына қабылдап 
сіңіреді. Қазіргі заманауи жетістіктер де өз кері әсерлерін беруде. Жастар , әсіресе енді ғана намаз 
оқи бастаған немесе діни жолға бағытталғандар, өздеріне керекті мағлұматтарды ғаламтордан – ақ 
қарай салады. Алайда қазіргі кезде діни экстремисттік ағымдағы адамдар , неше түрлі 
диструктивті ұйымдар жастардың психологиясын түсініп алып, өз алдына діни ғаламтор 
парақтарын ашуда. Біздің жастарымыздың көбісі , бәріне белгілі ақпарат, «В контакте» желісінде 
отырады. Ал осы ғаламтор парақшасының өзінен 50ге тарта діни экстремисттік мазмұндағы 
парақшалар табылған. Осылай діни жолға түсеміз деген, құдайға жақынырақ боламыз деген 
жастарымыз діни білімі бар мешіт қызметкерлерінің сөздеріне жүгінбей,ақыл сұрамай өз бетінше 
қасиетті кітабымызҚұранның аяттары мен хадистерінің мазмұнын дұрыс түсінбей әрі қарай жора
жолдастарына таратып , дұрыс жолдан тайып, осындай түрлі бұрыс ұйымдардың мүшелеріне 
айналады. 

Әлемнің біршама елдерінде діни экстремизм мен терроризм әрекеттері кеңінен таралып отыр. 
Осы елдердің арасында Қазақстан да қалған емес. Ең алдымен діни экстремизм не деген сауалға 
тоқтала кетсек жөн болады. Діни экстремизм дегеніміз – мемлекеттік құрылымды өзгертуге 
бағытталған билікті күшпен бағындыру әрекеттері, мемлекеттік аумақтың тұтастығын бұзып, 
егемендігінен айыру. Соңғы кездері мұндай оқиғалар Қазақстан аумағында жиілеп барады. Қазіргі 
таңда экстремистік бағыттарғы топтардың соңынан жастар, жасөспірім балалар көптеп еруде. 
Бұлардың басты мақсаты – ислам атын жамылып, дінаралық келісім мен ынтымақтастыққа зиянын 
тигізіп, бейбіт өмір тыныштылығын бұзу. Бұның барлық ислам дінін терең білмеудің салдарынан, 
миссионерлердің үгіт – насихататына тез еруден болып жатқан дүние [3]. 

Қазіргі таңда Ислам жолында жиһад жариялап, өзін – өзі жарып жіберуге дайын 
бауырларымыз да бар. Ислам діні болсын, басқа да діндер болсын бұл діндерде адамның өмірін 
қиюға жол берілмейді. Бұндай экстремисттік топтар Қазақстан аумағында көптеп кездесуде. 
Қазақстан Республикасының осыған жауапты органдарының мәліметіне жүгінсек мұндай 
радикалды топтардың тізімі құрылған. Осындай ұйымдар жоғары қарқынмен таралса, 
мемлекетіміздің аумағындағы тұтастық бұзылып, қоғамның дамуына кері әсерін тигізеді. Бұндай 
радикалды ұйымдардың соңынан өсіп келе жатқан жас ұрпақтың ермеуін қадағалап, оның алдын 
алу қажет. Көптеген бауырларымыз Ислам дінін дұрыс түсінбегендіктен, білместігінен аяқтарын 
шалыс басып, осындай радикалды ұйымдардың жетегінен еріп кетуде. Осындай діни 
экстремизммен терроризмнің алдын алу мақсатында мемлекет тарапынан көптеген іс – шаралар 
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жүргізілуде. Солардың бірі Елбасының бекіткен Қазақстанда діни экстремизм мен терроризмге 
қарсы іс – қимыл жөніндегі 2013 – 2017 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама. Бұл 
бағдарламаның негізгі мақсаты діни экстремизм көріністерінің алдын алып, адамның, қоғамның 
және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады. Осындай ұйымдармен күресте 
барша Қазақстандық жоғары дәрежеде ат салысса, бұндай ұйымдардың тізімі барынша азаяр еді.  

Діни қатынастарды одан әрі мемлекеттік реттеудегі тәжірибесін құқықтық тұрғыда бекіту 
үшін 2011 жылы «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Заң қабылданған болатын. 
Мұндағы заң ережелері адам құқықтарын қорғау шараларын күшейту арқылы бүлдіргіш және 
бейәлеуметтік сипаттағы діни қызметке тосқауыл қою, діни бірлестіктер қызметін тәртіпке 
келтіру және оны азаматтық заңнамаға сәйкестендіру, діни қызмет және діни бірлестіктер туралы 
заңнама ережелерін бұзғаны үшін әкімшілік жауаптылыққа қатысты еліміздің құқықтық 
кеңістігіндегі олқылықтарды толықтыруды қарастырады [4]. 

Мемлекет және діни бірлестіктердің өзара қарымқатынасы – діндарлардың құқықтары мен 
бостандықтарын сыйлауға, қоғамдық және діни тұрғыдан өзара түсіністікке негізделген. Бұл 
салада елдегі мемлекеттік саясатының үш қағидатын атап көрсеткен жөн. Бұл – бейтараптық, 
тағаттылық және бірегейлік қағидалары. Сол себептен, діни сенім бостандығы мен діни 
ұйымдардың ісәректетін реттеу жөніндегі заңнамалар құқықтық маңызға ие. 

Менің ойымша, бұл проблеманы шешу үшін адам санасында жас кезінен – ақ діни білімді, 
діни тәрбиені ұялату керек. Мектептерде, жоғарғы оқу орындарындажастарымызға ашық тәрбие 
сағаттарын өткізіп, дін саласындағы қызметкерлермен кездесулер ұйымдастырып, олардың 
санасына Ислам дінін кең мағынада түсіндіру қажет.  Дінтанушылар (тексерілген), психолог, 
заңгер адамдарының жиі – жиі бағдарламалар өткізіп, семинар, конференция жүргізіп, діннің 
дұрыс таралу заңдылықтарын түсіндіріп, күмәнді жою.  

Мысалы мен Қарағанды Мемлекеттік  Техникалық Университетінің 2 курс студентімін. Осы 
жоғарғы оқу орнында дінтану пәнінің аға оқытушысы Түсіпбеков Жарқын Амантайұлының 
жастар арасында діни адасу, экстремизм мен терроризм мәселелеріне көп көңіл бөліп, жастардың 
өз дінін дұрыс түсіне білуіне қосқан еңбегі зор. Өзі жас болса да, діни білімі өте терең. ҚарМТУда 
жоғарыда айтылғандай тәрбие сағаттар мен мешіт қызметкерлерімен, көптеген діни білім алған 
ұстаздармен кездесулер осы Жарқын Амантайұлы оқытушымыздың бастауымен өткізіледі. 
Меніңше егер әрбір білім алу орталықтарында ,оқу орындарында осындай ауқымды жұмыстар 
жүргізілсе, біздің еліміз бұл қорқынышты проблемадан арылып,еліміз тыныш өмір сүрмек.  
Сонымен бірге құқық қорғау министрлігі, мемлекеттер одағы жемқорлықты Қазақстан 
Республикасының келешегі үшін әрі қойып, жұмысты қатал да қатты жүргізу керек. Әрбір күдік 
туған жерді қадағалау тиіс. 

Әрбір азамат қоғам тыныштығы үшін діни экстремизмге табанды түрде қарсы тұруы тиіс. 
Қазақ халқы ертеден  ақ бірліктің, ынтымақтың маңызын жете түсінген. Бабаларымыздан өсиет 
болып бізге жеткен «Бақ қайда барасың ынтымағы мен бірлігі жарасқан елге барамын деген 
қанатты сөз бүгінгі күн ішінде өз көкейкестілігін жойған жоқ. Кемеңгер бабаларымыз «алтау ала 
болса ауыздағы кетер, төртеу түгел болса төбедегі келер»деп елді бірлікке шақырып отырған. 
Сондықтан бәрімізге қастерлі тәуелсіздігіміздің нығаюы үшін, елімізде ұлтаралық және дінаралық 
татулықтың сақталуы үшін бір кісідей атсалысайық.  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЭКСТРЕМИЗМ ЖӘНЕ ТЕРРОРИЗМНІҢ 
АЛДЫН АЛУ ЖОЛДАРЫ 

 
Копбулов Р.А. аға оқытушы, құқық магистрі, Қабылова Айдана Ю15к тобының студенті 

Қарағанды, Қазақстан 
 
Мемлекеттік органдар мен құқық қорғау құрылымдарының терроризм мен экстремизмге 

қарсы күресте атқарып жатқан ісшаралары қоғам тарапынан жанжақты қолдау тапқан кезде ғана 
нәтиже беретіні іс жүзінде дәлелденген. Бірақ, ол үшін Қазақстандағы заңдарды бұлжытпай 
орындау қажет. Әсіресе, мемлекеттік органдардың өздері заңнан аттамауы тиіс. Заңдарда Білім 
және ғылым министрлігінің қарамағындағы жоғарғы оқу орындары студенттермен жұмыс істеп, 
терроризм мен экстремизмге қарсы әртүрлі ісшаралар ұйымдастыруы тиіс деп жазылған. 
Экстремизмге қарсы күрестің бірденбір жолы – олар туралы өз уақытында шынайы мәлімет беру. 
Бұл жерде, әрине, күнделікті ақпарат құралдарының рөлі өте жоғары. Әйтсе де, жас өспірім 
балалар үшін ақпарат кұралдарының беретін мәліметі де жеткілікті емес. Секталардың, 
экстремистік топтардың қаупі туралы жастарды көбірек хабардар етіп отыру қажет. Ол үшін 
барлық мектептерде «дінтану» сабағымен қоса мамандар қауіпсіздік сабақтарын өткізіп, онда 
экстремистік топтарды, тоталитарлық секталарды қалай білуге болатынын түсіндіріп, олардан 
қалай сақтану жолын көрсетіп отырулары керек. 

Террорға бейім адамдар мұсылман отбасыларында, яғни біздің көз алдымызда өсіпжетілді. 
Біз оларды мұсылман деп санадық. Террорист болу жолында олар қандай күйді бастан кешірді? 
Біз бұған кінәлі емеспіз бе? Деген көптеген сұрақтар алдымызда тұрғаны ақиқат. 

Исламның негізін меңгерген адамның террорист болуын елестету мүмкін емес. Террорлық 
жолға түскен адамның мұсылман болып қалуы неғайбыл. Дінде адам өлтіру арқылы ізгі мақсатқа 
қол жеткізу деген ұғым мүлдем жоқ. Ал енді сондай жолға түскендерге дұрыс тәрбие беру үшін 
қаншалықты күшжігер жұмсадық? Рухани дүниелерін қажетті құндылықтармен сусындату 
арқылы оларды радикалданудан сақтай алдық па? Оларды террордан аулақ қылатындай 
жауапкершілік сезімімен тәрбиелей алдық па? Кез келген жан өз дінін жетік білсе, ақырет күні 
есеп беру сезімімен әрекет етер болса, террорлық әрекетке беттеуі мүмкін емес.  

Иә, жас ұрпаққа рухани тәрбие беріп, діни сауатын ашу үшін барлық жағдайды жасадық деп 
айта алмаймыз. Бүгінде мәселе әбден ушыққанда барып бірқатар жедел шараларға барып 
отырғанымыз белгілі. Алайда, кейбіреулер осының өзін көп көруде. Мектеп бағдарламаларында 
ахлақ (дін) сабағын қоюды артық көруде. Ал бірақ адамның рухани дүниесіне қажетті 
құндылықтардың барлығы бала бойына мектептен бастап сіңірілуі керек еді. Ол адамдардың 
барлығы сіз бен біздің арамызда өсіпжетілді. Олардың барлығы – біздің балаларымыз. Қалайша 
олардың кейбірі әлгіндей тәрбиемен өсті? Адам өлтіру, қырыпжою түсінігі қайдан шықты? 
Жалпы адамзаттық құндылықтарға қарсы шығуға не себеп болды? Өз ұлтын өзіне жау көріп, 
«жанды бомба» болып жарылуын қалай түсінеміз? Демек, тәрбиеде кемшін кеткен тұстар бар.  

Тәрбие жүйесінде ойланып, толғанатын, толықтыратын жайттар көп. Рухани тәрбиеге 
тиісінше мән берілмеген. Міне, осының салдарынан рухани тұрғыдан таяз жаңа ұрпақ өсіп 
жетілді. Діни сауаты жоқ, рухани тәрбиеден жұрдай осындай жастарды әлдекімдер алдапарбау 
арқылы санасын роботқа айналдырып, өз мақсаттары үшін қолдануда. Тіпті оларды түрлі дәрі
дәрмектер мен психотроптық заттардың көмегімен арандатып отырған болуы да ықтимал. Қазір 
осы туралы баспасөз беттерінде көп айтылып жатыр. Сөйтіп, арандап қалған жастарды негізгі 
мақсат, негізгі идея осы деп, адам өлтіруге,  жалпы өлімге айдап салып отыр. Әлдекімдер осындай 
жастардың қолымен от көсеп, өз мақсаттарына жетуді көздеуде.  

Террорлық әрекетке барып жатқандар мешіт жамағатынан шыққан, діндар жандар емес. 
Діндар кісілер мұншама жауыздық әрекетті жасай алмайды. Жанкештілікке көбіне діни сауаты 
жоқ адамдар барады. Олар әлдекімнің «мынаны өлтіру керек» дегенін бұлжытпай орындайды.  

Осының барлығының алдын алу үшін жас ұрпаққа дұрыс тәрбие мен білім беру қажет. 
Мемлекет осыған қатысты қажетті заңдар мен ережелерді қабылдауы керек. Мұндай жағдайдан 
алып шығар жалғыз ғана жол бар – ол адамдарға ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін үйрету. 
Шынайы мұсылман адамның еш уақытта лаңкес бола алмайтындығын түсіндіруіміз керек: «кімде
кім шаң тозаңындай жақсылық жасаса, соның (сауабын алады), кімдекім шаң тозаңындай 
жамандық жасаса, соның жазасын тартады» («Зилзал» сүресі, 78 аяттар). Егер сен атомның 
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салмағындай бір нәрсе жасасаң, соған жауап бересің. Құранда бір адамды өлтіру бүкіл адамзатты 
өлтірумен бірдей деген аятта бар.  

Ибн Аббас деген сахаба қасақана адам өлтіруші мәңгілік тозақта қалады дейді. Діннің негізгі 
ұғымы осы болса, онда осыны үйретуіміз керек. Ислам жайлы түсінігімізді қайта қарап 
шыққанымыз жөн. Мұсылман ретінде «Мына әлемде өзгелер алға басып, дамып, өркендеп 
жатқанда, біз неге кері кетудеміз» деп өзөзімізге сын көзбен қарап, осының жауабын іздеуіміз 
керек [1]. 

   Елдің елдігін сақтау Құран мен сүннетті басшылыққа алып, бұрынғы даналарымыздың 
көрсеткен жарқын жолымен жүруде екенін түсінетін уақыт жетті. Осы тұрғыдан өткеніміз бен 
бүгінімізді мұқият саралауға міндеттіміз. Дінімізде мәңгі өзгермейтін ұлы ақиқаттар мен заман 
шарттарына қарай бейімделіп отыратын құндылықтар бар. Міне, осыларды қаперге ала отырып, 
белгілі бір тепетеңдіктен ауытқымай дінді бір бүтін ретінде парасатпен пайымдап, заман 
талабына сай түсіндіре білетін ғалымдар мен ойшылдардың болуы аса маңызды. Ислам діні пайда 
болғаннан кейінгі алғашқы бес ғасырда, осындай ойшылдар мен ғалымдар көп болды. 

Ислам діні адамзатқа түрлі халықтар арасында тыныштық, бірлік, ынтымақ қалыптастыру 
мақсатында түсірілген. Аллаһтың 99 көркем атының бірі – «ассалам» – «тыныштық», 
«бейбітшілік» болуы. «Ислам» сөзінің араб тілінде «тыныштық, бейбітшілік» мағынасын 
білдіретін түбірден шығатыны біраз сырды аңғартса керек. Әрбір мұсылман бірбіріне 
амандасқанда амандық, тыныштық тілеп сәлемдеседі [1]. 

  Ислам діні өзімшілдікке жол бермейді, Аллаһ алдында барша адам тең. Тәңірі басқаларға 
ісімен де, тілімен де зарар, зиян келтіруден тыйып, адамдарды мәмілемен, жарастықта, тату ғұмыр 
кешуге, бірбірін қуаттап, қолдауға үндейді. Ислам соғысқа, қан төгіске шектеу қойған. 
Бейбітшілік – адамзаттың басты құндылығы. Құран қағидалары қақтығыстардың алдын алып, 
ұрысжанжалдарды харам еткен. Қару жұмсауға, күш қолдануға басқалар шабуыл жасаған 
жағдайда, амалсыздан қорғану мақсатында ғана рұқсат етілген: «Өздеріңе біреу шабуыл жасаса, 
Құдай жолында сендер де соғысасыңдар. Тек өздерің килікпеңдер. Анығында, Аллаһ шектен 
шыққандарды ұнатпайды». 

   Тарихқа жүгінсек, Мұхаммед (с.ғ.с) пайғамбар қатысқан соғыстың бәрі қорғаныс, жаудың 
бетін қайтару мақсатында болғанын білеміз. Дінімізде жазықсыз адамның өмірін қию үлкен күнә, 
ең ауыр қылмыс болып саналады. Шариғат тұрғысынан адам өмірі қасиетті, оны ардақтай білу 
парызымыз. Пайғамбарымыздың (с.ғ.с) сөзімен айтсақ, адам жаны мен оның иелігі айлардың 
ішіндегі мұххарам, мекендер ішіндегі Қағба (Меккедегі), күндердің ішіндегі Құрбан, хадж 
уақытындағы Арафатта тұру сынды қастерлі, оған тиісуге болмайды. 

Жан алу жаратушының ықтияреркімен, бұйрығымен іске асады, бөгдені жер жастандыру – 
Аллаһтың қалауына қарсы келумен парапар. 

Алла Тағала аятта: «Бейкүнә адамдарды өлтіруші болмаңдар, ол – Тәңірі тыйым салған іс. 
Егер біреу нақақ өлтірсе кек алу хұқығы өлген адамның жақын туысына беріледі. Ол бірақ кек 
алуда шектен аспауы керек. Шындығында, оған жәрдем болады» («Исра» сүресі, 33 аяты, 1.297б). 

Шариғат белгілері кісі өлтіруді бірнеше түрге бөледі. Ханафи мәзһабы бойынша олар бесеу: 
1.  Әдейі өлтіру; 
2.  Әдейі өлтіруге ұқсас; 
3.  Қателесіп өлтіру; 
4.  Қателесіп өлтіруге жататын өлім; 
5.  Өлімге себеп болған әрекет [2, 65б]. 
Әдейі, қасақана қан төгуге жаратушы тарапынан ахирет күнінде қатаң дауыр жаза бар. Құран 

Кәрімнің «Ниса» сүресінде айтылғандай: «Кімде кім мүмінді қасақана өлтірсе, оның жазасы 
жаһаннам және ол онда мәңгі күйеді. Алланың қаһары мен қарғысына ұшырайды. Жаратушы оған 
ауыр азап дайындайды». Құранда себепсіз басқаны ажал құштырушы Алланың қаһарына ілігіп, о 
дүниеде тозақ отына күйетіні көрсетілсе, хадисте бұ дүниеде осы қылмысы үшін «қанғақан» 
дегендей қысас жолымен ауыр жазаға тартылатыны баяндалған. Алайда, қысас жекелеген топтың 
шешуімен емес, кәсіби қазының (соттың) шешімімен, қатаң шариғи шарттар арқылы жүзеге асады.  

Ислам террорға, зорлықзомбылыққа, бейбіт жандарға күш қолдануға қарсы. Бүгінгі таңда 
әлемнің түпкіртүпкірінде ислам атымен сандаған жазықсыз адамдардың қаны төгіліп жатады. 
Жаратушы сөзімен қарасақ, бір адамға қиянат жасап, құрбан ету күллі адамзатқа бағытталған амал 
ретінде түсіндіреледі. Сонымен Исламның қақтығыс, лаңгестік, зорлықзомбылықты, өктемдікті 
айыптаған, керісінше қоғамдық тұрақтылық, ізгілікті, ұстамдылықты уағыздаған дін екендігіне 
көзімізді жеткіземіз.  
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Жалпы террордың ұлты да, діні де жоқ. Сол тұрғыдан мұсылман адамның террорист болуы 
әсте мүмкін емес. Ислам дінінің терроризм, экстремизммен үш қайнаса сорпасы қосылмайды.  

Сөз соңында айта кетейік, терроризм мәселесін біржола шешу өздерін ислам дініне 
жатқызатын адамдар. Құран мен сүннеттің рухына сай (бұл өз кезегінде барлығын қамти білумен, 
қайырымдылықпен, көркем мінезбен, әрбір жанды қандай болса сол күйінде танумен және 
толықтай әділдікпен сипатталады) өмір сүргенде ғана жүзеге асады.  

Ең алдымен, мұсылмандардың өздерінің ислам дінінде биік адамдық қасиеттерді, заңды 
қадірлейтін мейірімді әрі тәртіпке бағынатын тұлғаның қалыптасуына басты назар 
аударылатындығын терең түйсіне білулері аса қажет. Сол себепті,  мұсылмандар арасында орын 
алып отырған экстремизммен күрес репрессия және жалаң тыйым салу жолымен емес, біріншіден, 
адамгершілік пен ізгі мінез қалыптастыратын исламның шынайы бейнесін дұрыс діни білім беру 
арқылы айқындатып күресу керек. 

Екіншіден, адамдардың бойына этикалық қасиеттер дарытып, идеологиялық және өмірлік
стилдік плюрализмді қабылдау  бейімділігіне үйрететін зайырлы білім беру жүйесі мен 
ағартушылық арқылы да жүзеге асу керек.  

Үшіншіден, атааналар мен туғантуыстар жас ұрпақты, балаларын сүйіспеншіліктің бесігіне 
бөлеу үшін отбасы институтын күшейтудің маңызы өте зор. Сол арқылы, ауылдарда, оқу 
орындарында, қала аулаларында жұқтыруға жеңіл ұрықарылық түсініктер мен қатыгездік сынды 
ауруларға шипа табуға болады. 

Сонымен бірге, қазіргі БАҚ та көптеп кездесетін исламды бұрмалап түсіндіретін, 
ориенталистік және неоориенталистік қасаң қағидалар мен штамптардан арылу керек. 

Соңғысы, әсіресе, құзіретті органдар  мен  мекемелерге барынша сақ әрі объективті болу 
керек, себебі, егер терроризм мәселесімен бетпебет келген көптеген елдердің көп жылғы 
тәжірбиесін қаперге алатын болсақ, терроризм, әдетте, кейбір ішкі және сыртқы күштерге тәп
тәуір бетперде болып табылады. Ондайлар қоғамды  тұрақты үрей тудыру арқылы өз 
мақсаттарына жетуді көздейді, ал мұндайда кейбір мұсылмандар (немесе, өздерін мұсылман 
ретінде таныстырып жүрген жандар) бостанбосқа олардың қолшоқпарларына айналып 
жатқандарын өздері де бейхабар болады. 

   Бүгінгі таңда терроризм мен экстремизмнің алдын алу мақсатында Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасы бірқатар ірі жобаларды іске асырып, жанжақты ауқымды істер 
атқаруда. Атап айтар болсақ ең әуелі кадр мәселесін қолға алу үшін медреселер ашып, 
жасөспірімдердің діни және дүниетану білімін алуын арттыруда. Сондайақ еліміздегі 
имамдардың білімі мен біліктілігін арттыру мақсатында республика аумағында семинарлар 
өткізуде.  

Бас мүфтидің бастамасымен еліміздің түкпіртүкпірінде әр түрлі конференциялар мен 
кездесулер ұйымдастырылуда. Алайда осындай істерді діни басқарманың ғана атқаруы 
жеткіліксіз. Сондықтан исі мұсылман баласы жаппай біріге атқарар болсақ, терроризм мен 
экстримизмнің алдын алуға болады деп ойлаймыз. 

  Президент Нұрсұлтан Назарбаев діни экстремизм мен терроризмге қарсы күрестің 2013
2017 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекітті. Бағдарламада лаңкестіктің алдын 
алуға жұртшылықты жұмылдыруға және мақсатты топтар арасында ақпараттық үгітнасихат 
жұмыстарын жетілдіруге жете мән берілген. Экстремизм мен терроризмге қарсы бағытталған бес 
жылдық бағдарламаға 200 млрд теңгеге жуық қаржы қарастырылғаны белгілі. Бүгінгі таңда 
барлық кәсіпорындар, мекемелер мен компаниялар өз қызметкерлерінің терроризм мен 
экстремизмге қарсы сауатын арттырып жатыр[3]. Мұсылмандар діни басқармасы да мешіттерде 
діни экстремизмнің алдыналу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Терроризм мен экстремизм – 
адамзаттың қас жауы! Оны елге кіргізетін болсақ жазықсыз жандар – балалар, аналар мен қарттар 
шейіт болады. Жұртшылық осыны ұғынуы керек. 
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Біз заңды мұрагері болып табылатын кеңестік қылмыстану (криминология) ғылыми 

қылмыстылықтың басты себептері әлеуметтік ортаның қойнауларында жатады, тұлғаның 
қылмыскер болып қалыптасуында әлеуметтікэкономикалық мәнжайлар шешуші рөл атқарады 
деген түсінікті ғылыми, көпшілік санаға берік еңгізген болатын. Бұл қылмыстанудағы 
әлеуметтекті мектеп деп аталды. Бұл маркстік материалистік диалектика іліміне, коммунизм 
құрудың партиялық бағдарламасына сай жасалған теориялық тұжырым болатын. 

Мәселе, біздің елдің бір кезде марксизм ілімі бойынша өмір сүріп, бүгінгі күні одан үзілді
кесілді бас тартқанында емес. Біз тек марксизмді ғана бірден бір дұрыс  ілім деп сеніп, соны ғана 
назарда ұстадық.Соған ғана сүйендік. Одан басқа жол болуы мүмкін деп білмедік. Бұл сенім мен 
сүйену тек коммунистік партия мен кеңестік мемлекеттің қызметінің саясиидеологиялық, 
әлеуметтікэкономикалық бағыттарында ғана емес қоғам мен тұлғаның өмірінің барлық саласында 
басымдыққа ие болды. 

Тарихи өзгерістердің ықпалы кеңестік жалғыз партиялық жүйенің ыдырауына,саяси
идеологиялық бірауыздылықтан көппартиялық, плюралистік негізге көшкен, «нарықтық 
экономика» деп аталатын экономикалық жүйені бағдарға алған қоғамды құруды күн тәртібіне 
қойды.Жабық қоғамнан ашық қоғамға өтудің күрделі үдерісі басталды. Шет елдермен 
байланыстар аясы кеңейіп, сырттан келген ақпараттар легі қоғамдық санаға шамадан тыс 
салмақтар түсірді. Осы жағдайларда қоғамтанымдық, гуманитарлық білімдер саласында алуан 
түрлі ойлардың жария айтылуына, жаңаша тұжырымдар жасалуына мүмкіндік туды. 

Қоғамда болып жатқан, шынайы мәні бойынша төңкерістік үдерістерді түсіндіруде бұрынғы 
қылмыстанымдық тұжырымдардың аясының шектеулілігі біртіндеп айқын бола түсті. 

Қылмыстанушыларға айқын нәрсе сол – қылмыстылық индустриалдық дамыған  бай елдер де, 
аграрлық, дамуы кенже кедей елдерде де, Батыс та да, Шығыста да, иудаистік, христиандық, 
буддалық, исламдық және басқа да діни сенім мен нанымдарға сүйенген елдердің қайсысында 
болсын белгілі бір деңгейде тараған, тиісті қоғамдардың алаңдаушылығын туғызып отырған 
құбылыс. Әрине, әр елде қылмыстылық деңгейі, құрылымы, қозғалысы және басқа да 
көрсеткіштері түрліше болып келеді.[1] 

Профессор Я.И. Гилинский жалпы қылмыс пен қылмыстылық тұжырымдарының жасанды 
әлеуметтік конструкт екендігіне назар аударады. Оның ойынша, ненің қылмыс, ненің қылмыс 
еместігінің айқын да табиғи белгілері жоқ. Қылмыстық кодекстегі қылмыс құрамдарының 
тізімінің қандай болатыны «дәл бүгін және осы жерде» келісімдік негізде шешетін заң     
шығарушылардың еркіне байланысты. 

Профессор Д.А. Шестаков қылмыстылық (қылмыскерлік) адамның, әлеуметтік институттың, 
қоғамның қасиеті деп таниды. 

Жалпы мәселелерге жауап бергенде дұрыс теориялық тұғырды таңдау нәтижесінде ғана 
қылмыстылықтың жекелеген түрлерімен, әсіресе, талқыланып отырған діни экстремизм, 
терроризм сияқты оқшау мәселелерді шешудің тиімді алғышарттары жасалмақ. Діни экстремизм 
немесе діни терроризм туралы сөз болғанда және онымен күрес міндеті алға қойылғанда біз 
қандай қылмыстанымдық көзқарасқа сүйеніп, қайсы тұжырымды басшылыққа алуға тиістіміз? 
Біздің анықтамаларымыз күмәнсіз бе? Жақсы мен жаманды дұрыс айыра алып отырмыз ба? Біз 
бүгін «діни экстремизм» деп атап отырған құбылыспен күрес барысында қоғамдық 
институттардың (саяси, діни, мәдени, мектеп, жоғарғы білім, бизнес және т.б. субъектілер) оң 
әлеуетін қалай тиімді пайдалануға болады? Біз қолданып отырған құралдар қоғамды қандай 
нәтижелерге алып келмек?[2] 

Қазіргі кезде діни экстремизм болсын, экстремизмнің басқа да түрлері, сол сияқты 
экстремизмнің шекті нысаны терроризм туралы сөз болғанда, осы жайттардың әлеуметтік
экономикалық шиеленісті жағдайларда орын алатынына басты назар аударылады. Басқаша 
айтқанда, жалпы қылмыстылықтың, соның ішінде діни немесе саяси экстремизм мен терроризмнің 
себептерін әлеуметтік ортадан, экономикалық жағдайдың күрделілігінен, жұмыссыздықтан және 
т. б. толып жатқан осы сияқты факторлардан іздеу, әрі қылмыскерлерді, ал қазіргі кезде негізгі 
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ауызға алынатын экстремистер мен терроршыларды әлеуметтік аутсайдерлер деп тану үрдіске 
айналған.Бұл шынында да солай ма, әлде осылай түсіндірудің жеңілдігінен бе? Оған бірден жауап 
беру қиын. 

Дегенмен, қазіргі әлемде болып жатқан оқиғалар желісіне, құбылыстардың жалпы үрдісіне көз 
салу, бұлай деп тұжырымдаудың үстірт те қарабайыр екенін айғақтайды. 
Расында,қылмыстылықтың себептерін басым түрде әлеуметтік ортадан іздеу түптің түбінде 
әлеуметтік фетишизмге соқтыратыны, тұлғаның рөлінің орынсыз кішірейтілуіне алып келетіні 
кезінде айтылған. 

Негізі, біздің ойымызша, тек экстремизм мен терроризмнің кез келген түрін, ал жалпы 
тұтастай алғанда қылмыстылықты түсіндіруде әлеуметтекті теорияларды ұстану, соларға сүйену 
нәтижелі болмайды. Ол жалаң әрі біржақты ғана болып табылатын материалистік көзқарастарды 
орынсыз тықпалауға әкеліп соғады 

Ғылымда кері нәтиженің өзі оң нәтиже болып саналатынын ескерсек,онда қылмыстанудың 
бұған дейінгі түсіндірулерінің шындыққа онша сай еместігін мойындауын да оң нәтиже деп 
қабылдау керек. Бір кездерде қылмыстанымдық ойсана кеңістігінде басымдыққа ие болған 
әлеуметтік көзқарастардың, тұжырымдардың шектеулілігін мойындау, қылмыстылықты 
түсіндіруде басқа көзқарастарды, ұстанымдарды басшылыққа алуға негіз болады. 

Сондай тұжырымдардың біріне сүйенсек, қоғамдағы қылмыстылықтың онтологиялық негізін 
адамның рух өрісінен, рухани дүниесінің кемсіздігінен іздеу керек. Бұл көзқарасты дәйектеушілер 
ішінде Л.В. Кондратюк, В.С. Овчинский сияқты қылмыстанушыларды атай кету орынды.[3] 

Біздің куә болып отырғанымыз тереңде жүріп жатқан осы үдерістердің қарабайыр да үстірт 
көріністері ғана.Әлеуметтік құбылыстарды, үдерістерді тануда терең де жүйелі ғылыми 
зерттеулерге сүйенбей, түрлі көзарастарды әділ сараптамай шешім қабылдауға болмайтыны анық. 
Қоғамдық сананың парасатты, тұрлаулы болуы, түптің түбінде қоғамдық тұрақтылық пен 
баяндылықты сақтау осыған байланысты. Қандай да бір экстремистік актіні жасаушының жеке 
басының сипаттарына (нәсілі, ұлты, жынысы, білімі, қызметі, әлеуметтікдемографиялық 
жағдайы, діни нанымсенімі және т.б.) қарап бірден ақиқат тұжырым жасауға болмайды. Мәселен 
бір жағдайда ол қарапайым дәнекерлеуші екенін негізге алып, діни экстремизмнің себебі 
білімсіздіктен, қарабайырлықтан десек қателесеміз. Өйткені екінші бір жағдайда бізбұған 
керісінше мәнжайларға – осы тәріздес қылмысты әрекеттерді жоғары білімді тұлғаның 
жасағанына куә боламыз. 

Дін және қоғамдық тәртіп пен заңдылықтың өзара қайшы келуінің ұзақ тарихы бар. Оның 
мысалдарын Еуропа мен Американың ортағасырлық, жаңа және тіпті жаңаша тарихынан көптеп 
келтіруге болады. «Крест жорықтары», еретиктермен, квакерлермен күресті атаса да жеткілікті. 

Батыстық әдебиетте әлемдік діндердің арасында христиандыққа, буддизмге, индуизмге 
тұңғыштуылғандық құқығы таңылады әрі осы негізде қайсыбір басымдық беріледі, ал ислам 
екінші орынға ысырылады әрі жасампаздық ілгерлеуде тіптен мардымсыз рөл қалдырылады. 
Алайда оған лаңкестік пен содырлықтың себептері мен алғышарттарын зерделеу ауанында ерекше 
назар аударылады.  

Сонымен, жоғарыда айтылғандар негізінде біздің бірінші көретініміз мынау: қиратушы 
қылыққа діннің, әсіресе исламның рөлі туралы қылмыстанушылардың көзқарастары жай ғана 
қайшылықты емес, мүлде кереғар болып келеді. Мәселе, осы көзқарастардың қайсысы біздің 
жанымызға жағатынында, қайсысының біздің көңілімізге ұнамсыздығында емес. Ғылыми 
зерттеушілік мүдде тұрғысынан келгенде біз қандай да бір біржақтылықтан, сыңарезуліктен ада 
болуымыз керек екені түсінікті. Бір көзқарастың (С. Г. Ольковтың) тұғыры формулалармен 
қаланғанында, ал екіншісінің, біздің ойымызша, «таза» ақылдың негізінде қалыптасып жұртқа 
ұсынылғанында.[4] 

Билікке қарсы тұру әрекеттерінде діни факторлардың ықпалы туралы бүгінгі күннің 
мысалдары да жеткілікті. Кавказ елдері бұл жөнінде жеткілікті материал бере алады. 

«ДОШ» журналында жарияланған сауалнама нәтижелерін талдаған М. Логвинов бірнеше 
жайтқа назар аударады. Мәселен, сауалнама жүргізілгендердің 49,4% Дағыстан жастарының 
орманға кетуінің себебін «күштеуші органдардың» өктемдігінен көріп, олар өздерінің өмірін 
сақтау немесе туыстары үшін кек алу үшін кетеді деп пайымдайды. Яғни сауалнама 
жүргізілгендердің «күштік органдардың» терроризмге қарсы операциялар аясындағы қарекетін 
заңсыз деп санайды. Басқаша айтқанда Солтүстік Кавказдағы терроризммен күресу саясатын 
күштік ведомстволардың өкілдерінің әрекеттері заңсыз қылады. «Таң қаларлық» сауалнамалардың 
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Ресейде өзіндік тарихы бар, мәселен, 2003 ж. тұрғындардың 70 % террористершахидтер өздерін 
діни қозғамдар (мотивтер) негізінде емес, кек қайтару ниетімен жарады деп санағантын.[5] 

Жалпы дінмен ұштасқан келеңсіз құбылыстарға қарсы әрекет стратегиясында күштеу мен 
жазалау операциялары соншалықты тиімді емес. Қоғамда болып жатқан құбылыстар кеңірек 
талқылануы тиіс. Мұның өзінен қарсыластардың бір біріне жағымдыжағымсыз айдар тағуға 
ұмтылмауы шарт. БАҚтың талғамсыз, үстірт материалдарды көптеп жариялап «дұшпан бейнесін» 
жасауына, қоғамды жікке бөлуіне сауатты тосқауыл қою керек. Оның орнына мамандар мен 
сарапшылардың талдауларына жеткілікті орын беру қажет.Өйткені бүгін «дұшпан» ретінде біз 
қайсыбір экстремистерді танысақ, ертең олардың орнын басқалардың баспауына ештеме кепіл 
емес. Үстірт байламдар мен қарабайыр пайымдардан аулақ болып, қайсыбір діни бағыттың 
қағидаларын жамылған топтардың түпкі пиғылдарын дәйекті әшкерелей білу керек.Қоғамда 
қордаланған мәселелерді ашық талқылауға, салмақты талдауға қол жеткізген жөн. Және мәселенің 
әлеуметтікэкономикалық аспектілерін ғана қозғамай, руханипсихологиялық, мәдени
өркениеттік, саясиидеологиялық, құқықтық аспектілеріне жеткілікті көңіл бөлінуі тиіс. Біздің 
ойымызша, қазіргі кезде бұл аспектілер басқа аспектілерге қарағанда басымдыққа ие. Қоғам 
дамуының қазіргі үрдістері осыны дәйектейді. 

Осы тұрғыдан келгенде өз жауабын күтіп тұрған сауалдар жетерлік. Мәселен, Конституцияда 
жарияланған зайырлылық қағидаттары қазіргі қалыптасқан жағдайға қаншалықты сәйкес келеді? 
Бүгінгі күні зайырлылық қалай түсінілуі тиіс? Зайырлы саналатын біздің мемлекетте діни 
ғимараттарды салуға, діни қызметкерлерді даярлауға және осы салаға қатысты басқа да шараларға 
билік органдары неліктен және қаншалықты араласуы тиіс? Қазақстандағы билік пен дәстүрлі діни 
конфессиялардың өзара қарымқатынасы замани жағдайларда қай бағытта дамуы тиіс? 
Мемлекеттің заңдары мен діни конфессиялық қағидаттарының өзара үйлесуі мүмкін бе? Мемлекет 
пен діннің замани қарымқатынасының сипаты зайырлылық қағидаттарын бұзбай ма? Әлде осы 
қарымқатынастың зайырлылықтан басқа нысанына көшкен жөн бе?  

Діни, рухани жаңғыру үдерістері тудыртып, әлеуметтікэкономикалық жағдай ушықтырып 
отырған, биліктің құқыққорғау органдары шарасыздық танытып алған мәселелерді шешудің 
бейбіт жолдары мен технологиялары әлі сарқылған жоқ. Тіпті олар көбіне пайдаланудан тыс 
қалуда. Кез келген әлеуметтік жанжалды шешуде күштеу стратегиясы тиімді нәтиже бермейді. 
Басқаны айтпағанда, Ресейдің Солтүстік Кавказдағы саясаты, тіпті жанжалды басу үшін тұрақты 
әскер құрамаларын пайдалануы, ақыры бейбіт жолға көшуі осыны дәлелдейді. Кез келген жанжал 
қаншалықты шегіне жетсе де, қарсы жақтарға бәрібір бейбіт келіссөздер үстеліуға тура келеді. 
Бітімге әкелетін технологиялар әрқашан да тиімді. Тек орынсыз ауыртпалықтарға  ұрынбас үшін, 
кешеуілдемей келісімге келуге асығу керек. 
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«АльКаида» (AlQa'ida, International Islamic Front for Jihad Against the Jews and Crusaders, 

Международный исламский фронт джихада против иудеев и христиан в переводе с арабского – 
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«основа»)  международная террористическая организация с разветвленной сетью филиалов во 
многих странах мира. Кроме проведения терактов, организация постоянно ведет деятельность по 
созданию новых исламистских образований и по радикализации уже существующих. Основной 
целью организации является свержение светских режимов в арабских странах и установление там 
теократического строя с нормами шариата (исламского права), а в перспективе  объединение всех 
мусульманских стран в один всемирный Халифат. Также организация противодействует 
распространению влияния западных стран, особенно США, как в регионе, так и по всему миру, 
считая саму западную цивилизацию развращенной и ущербной. Отдельным пунктом является 
уничтожение государства Израиль [1]. 

«АльКаида» возникла во время афганской войны вследствие объединения мусульман в 
борьбе против Советского Союза. Члены организации рекрутировались со всего исламского мира. 
Когда советские войска ушли из Афганистана в 1989 году, количество активных членов 
организации существенно сократилось. Базировавшаяся в Судане в начале 1990х годов 
группировка восстановила свою штабквартиру в Афганистане (ок. 1996), под патронатом 
«Талибана». 

«АльКаида» тесно связана с рядом других военизированных исламистских организаций, в 
том числе с «Египетским исламским джихадом». Несколько раз лидеры этих организаций 
совместно объявляли священную войну против Соединенных Штатов. «АльКаида» создала 
лагеря для обучения мусульманских активистов со всего мира. Боевики осуществляют 
многочисленные теракты и участвуют в военных конфликтах в Африке и на Ближнем Востоке. 
Все операции «АльКаиды» тщательно планируются, проводятся после предварительной разведки. 
На подготовку и осуществление некоторых терактов иногда уходило до полутора лет. «Аль
Каида» также первой создала налаженную систему вербовки и подготовки своих членов, а также 
широко использует наёмников. По данным ЦРУ, через тренировочные лагеря «АльКаиды» в 
Афганистане за 19892001 годы прошло от 25 до 100 тыс. рекрутов.В 2001 году 19 боевиков 
осуществили печально известный теракт «11 сентября». В течение нескольких недель 
правительство США отвечало тем же, нападая на талибов и «АльКаиду» в Афганистане. Тысячи 
боевиков были убиты или взяты в плен, среди них несколько ключевых членов, но главные 
руководители скрылись. 

Вторжение США в Афганистан в 2001 году бросило вызов, в первую очередь, «АльКаиде», 
поскольку в результате непрекращающихся военных действий пострадала финансовая и 
оперативная инфраструктура организации. Война спровоцировала структурную эволюцию и рост 
группировки. Теперь вместо вертикальноориентированной централизованной структуры возникла 
горизонтальноориентированная со множеством ячеек. Это крайне усложнило возможность 
противодействия со стороны США и союзников. 

Благодаря этому «АльКаида» смогла позволить себе осуществить в течение шести лет после 
11 сентября больше террористических акций, чем до этого. В частности, были совершены крупные 
теракты в Иордании, Кении, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Великобритании, Израиле, 
Алжире и в других государствах. «АльКаида» все чаще начала использовать интернет как 
средство поиска, коммуникации и вербовки, так и в качестве международного канала СМИ для 
пропаганды с помощью видеосообщений и передач. Существует серьёзная обеспокоенность тем, 
что многолетние попытки США уничтожить «АльКаиду» оказались неэффективны и в конце 
первого десятилетия 21го века «АльКаида» стала понастоящему мощной международной 
структурой. 

В течение лета 2012 года, «АльКаида» и «АнсарадДин» (радикальная исламистская группа) 
воспользовавшись нестабильностью в странах исламского Магриба и военной слабостью Мали, 
захватили Тимбукту, Кидал и Гао, города на севере страны. Почти сразу же здесь были 
установлены нормы шариата. Было уничтожено множество исторических памятников, древних 
книг и рукописей (поклонение святым нарушает принципы ислама). Исламисты контролировали 
северную часть Мали в течении 10ти месяцев. В январе 2013го года началась операция по 
освобождению этого региона. Кроме армии Мали, в ней приняли участие военные подразделения 
других африканских стран, включая 2000 военнослужащих из Чада. Французский контингент, 
задействованный в этой военной операции, составил около 4 тысяч военнослужащих. К лету 2013
го года большая часть севера страны, включая Тимбукту, Кидал и Гао, освобождены от боевиков, 
но очаги сопротивления ещё остались. Было официально заявлено, что тысячный контингент 
французских солдат останется в стране навсегда. 
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В сентябре 2012 года боевики напали на консульство США в Бенгази, Ливия. Официально 
заявленным поводом стала трансляция фильма о пророке Мухаммаде, который "оскорбил 
религиозные чувства мусульман". Под прикрытием митинга боевики "АльКаиды" совершили 
нападение на посольство. По данным Государственного департамента США, 11 сентября в 22:00 
вечера по центральноафриканскому времени консульство США в Бенгази было атаковано 
боевиками, которые за несколько минут проникли в комплекс. Главное здание, в котором 
находились посол Стивенс, сотрудник дипломатической службы Шон Смит и сотрудник службы 
безопасности, охватил огонь после попадания из гранатомета. Они разделились, и сотрудник 
службы безопасности стал единственным выжившим человеком. Спустя 45 минут после атаки, 
сотрудник службы безопасности попытался вернуться в главное здание, но его попытка  не 
увенчалась успехом, и он отступил к пристройке. 

С помощью ливийских сил, американским службам безопасности удалось эвакуировать 
остальных из главного здания в пристройку. В полночь пристройка была атакована и ещё два 
американца были убиты. В 2:00 ночи по центральноафриканскому времени 12 сентября силы 
безопасности Ливии и США «восстановили контроль над ситуацией». Тем не менее, они не 
смогли найти тело посла Стивенса, который уже был доставлен в местную больницу. В больнице 
Стивенсу была в течение 90 минут доктором Зиядом Бузаидом проведена сердечнолёгочная 
реанимация. По словам доктора Бузаида, Стивенс умер от удушья, вызванного вдыханием дыма, 
хотя по поводу обстоятельств смерти посла попрежнему ведется расследование. Госсекретарь 
США Хиллари Клинтон заявила, что за теракт ответственна «АльКаида в странах исламского 
Магриба», одна из ячеек «АльКаиды». 

В январе 2013 года, боевики проникли в южную часть Мали, контролируемую 
правительством. Франция направила около 2150 солдат в Мали, чтобы отбросить боевиков. К 
концу января, французские войска вытеснили боевиков из Гао и Тимбукту, заставив их вернуться 
на север страны. 16 января 2013 года, боевики проникли в соседний Алжир. Недалеко от города 
ИнАменас они захватили газовое месторождение, взяв более 700 человек заложниками. Боевики 
потребовали прекратить военную интервенцию в Мали и освободить из тюрем своих 
«соратников». Работниковалжирцев отпустили, оставив в заложниках только иностранцев. 21 
января стали известны окончательные итоги инцидента: 38 заложников (граждане 8ми 
государств, включая Японию) были убиты, 5 пропали без вести, освобождены 685 алжирцев и 107 
иностранцев. Убиты 29 террористов. Позднее, в марте 2013го года были убиты руководители 
банды, которые сумели ускользнуть: лидер группировки «АльКаида в странах исламского 
Магриба» Абдельхамида Абу Зейда (был убит 1го марта на территории Чада) и главарь 
группировки «Подписавшиеся кровью» Мохтар Бельмохтар (убит 2го марта на севере Мали). 

Основными целями «АльКаиды» всегда были: изгнание американцев и американского 
влияния из всех мусульманских стран, особенно Саудовской Аравии; уничтожение Израиля; 
свержение прозападных диктатур по всему Ближнему Востоку. Бен Ладен также говорил, что он 
хочет объединить всех мусульман и установить глобальный Халифат. 

Согласно фетве (религиозный указ) бен Ладена 1998 года, священная война против 
американцев и евреев  это обязанность мусульман всего мира. Мусульмане, которые не 
прислушаются к этому призыву, будут объявлены отступниками (людьми, которые предали свою 
веру). 

Идеология «АльКаиды»  «джихадизм»  часто интерпретируется как стремление убивать 
«отступников», «неверных», шиитов. «Джихад» обоснован в работах двух суннитских исламских 
мыслителей: Мухаммеда ибн Абд альВаххаба и Саида Кутба. 

Большую роль в развитии джихадизма сыграл альВаххаб (18го век). Он утверждал, что 
ислам был искажен после смерти пророка Мухаммеда, осудил любые заимствованные 
богословские достижения и религиозные практики, а также отверг достижения ислама в области 
науки, техники, литературы. Учение альВаххаба закрепилось там, где сейчас существует 
Саудовская Аравия  страна, где ваххабизм остается доминирующей школой религиозной мысли. 

В наше время Саид Кутб, радикальный египетский ученый, живший в середине 20го века, 
объявил западную цивилизацию врагом ислама, осудил лидеров мусульманских стран за 
недостаточное следование религиозным обычаям, и поучал, что джихад должен проводиться не 
только ради защиты ислама, но и для его очищения.  

В разное время источниками финансирования «АльКаиды» были различные легальные и 
нелегальные предприятия, компании, организации, фонды. 
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В отношении «АльКаиды» исследователь И.С.Берг считает, что «…финансовые потоки, как 
правило, основаны на процедуре отмывания денег, которое осуществляется при содействии 
определенных структур. Чаще всего, путем перевода средств (как правило, не очень крупных, 
чтобы не привлекать внимание банковских и фискальных структур) со счета на счет, при этом не 
обязательно в пределах одной страны, а целой группы стран. Цель многоступенчатых переводов 
состоит в том, чтобы замаскировать происхождение средств и обеспечить их конечную 
доступность для террористических групп. Нередко используется благовидный предлог. К 
примеру, «На благотворительные цели». Таким образом, вполне легально путешествуют по миру 
законные средства состоятельных людей или официальных органов, включая религиозные 
учреждения, которые, в конечном счете, предназначены для террористических целей. 
Используется сеть подставных компаний и другие методы доставки средств. 

В период 19992001 гг. «АльКаида» располагала средствами в размере 5 млрд. долларов при 
ежегодном бюджете от 20 до 50 млн. долларов. Причем, основным источником доходов являлся 
наркобизнес, который в настоящее время практически полностью контролируется «Талибаном». 

Источники финансирования (по состоянию на 19992001 гг., то есть в период подготовки к 
теракту в НьюЙорке): 3040 процентов от торговли наркотиками; 2030 процентов  
пожертвования. От отдельных лиц и религиозных организаций – 1020 процентов (от 
криминальных структур, контрабандистов), 1015 процентов (от нелегальных торговцев 
алмазами), остальное – из неизвестных легальных или нелегальных источников». 

Расположенный в Милане Исламский институт культуры также собирал пожертвования для 
«АльКаиды», распределял деньги, оружие и террористов по миру. До недавнего времени, по 
мнению американских спецслужб, миланский институт был главным центром «АльКаиды» в 
Европе. 

Часть средств «АльКаида» и Бен Ладен вкладывали в легальные бизнесструктуры, в том 
числе и банки. «АльКаиде» принадлежали рыболовные предприятия в Кении, молочные заводы и 
фермы в Дании, компания по торговле медицинским оборудованием в Швеции. Вполне легальная 
и невинная торговля йеменским медом стала не только источником доходов для «АльКаиды», но 
также маскировкой, под видом которой производилась транспортировка наркотиков, оружия и 
самих членов «Аль Каиды». Личное состояние Бен Ладена, сына саудовского миллиардера, по 
некоторым оценкам достигало $300 млн [2]. 

В период с начала века до конца «нулевых» финансирование террористических организаций 
по всему миру значительно возросло. Количество спонсоров достигает почти пятидесяти тысяч 
человек. Общая сумма, выделяемая на террористические группы по всему миру, составляет не 
менее 300 миллионов долларов. 

В последние годы исследователи и разведслужбы отмечают, что «АльКаида» близка к 
банкротству, так как прежде эффективные источники дохода практически полностью себя 
исчерпали [3]. 

Существуют точки зрения, согласно которым прямое финансирование «АльКаиды» 
осуществляют различные государства, такие как США и Франция. 

По неподтвержденным данным, «АльКаида» имеет договоренности о сотрудничестве с 
Национальным Исламским Фронтом Судана, представителями правительства Ирана и 
террористической организацией «Хезболла». 

Согласно имеющейся информации, законспирированные ячейки организации присутствуют 
во многих странах мира. Цифры в авторитетных мировых изданиях колеблются от 35 до 88 стран. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭКСТРЕМИЗМ МЕН ТЕРРОРИЗМНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Маханова Б.Р. магистр., оқытушы, Ержан М., Берікбай А. ОПЭК11к. тобының студенттері 
ҚҚЭУ, Қарағанды, Қазақстан 

 
ҚР Президенті «2050 Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 

жолдауында: «біз қазақ халқына, біздің мәдениетіміз бен тілімізге қатысты тарихи әділдікті 
қалпына келтірдік. Этникалық, мәдени және діни әралуандыққа қарамастан, елімізде бейбітшілік 
пен саяси тұрақтылықты сақтадық»  деп ерекше атап өтеді. 

Қазақстан 140 этнос пен 17 конфессияның өкілдері үшін туған шаңырағына айналды. 
Азаматтық татулық пен ұлтаралық келісім – біздің басты құндылығымыз. Көпұлтты еліміздегі 
татулық пен келісім, мәдениеттер мен діндердің үндесуі әлемдік эталон ретінде танылған. 
Қазақстан халқы Ассамблеясы мәдениеттер үндесуінің бірегей еуразиялық үлгісі болды. Қазақстан 
жаһандық конфессияаралық үнқатысу орталығына айналды.  

Бүгінде біздің халқымыз үшін дәстүрлі емес діни және жалған діни ағымдар мәселесі өткір 
тұр. Жастарымыздың бір бөлігі өмірге осы жат жалған діни көзқарасты көзсіз қабылдайды, 
өйткені, біздің қоғамның бір бөлігінде шеттен келген жалған діни әсерлерге иммунитеті әлсіз. 

Мемлекет пен азаматтар радикализмнің, экстремизмнің және терроризмнің барлық түрлері 
мен бой көрсетулеріне қарсы біртұтас шеп құруға тиіс. Діни экстремизм қаупі ерекше 
алаңдаушылық тудырып отыр. Дінбасылар да ортақ алаңдаушылық білдіруде. Біз Жаратушыға 
деген кіршіксіз сенімнің агрессиялы және қырыпжойғыш  фанатизммен алмасуына жол 
бермеуіміз керек.  

Қазақстандағы экстремизм мен терроризмде идеялық емес, қылмыстық негіз бар. Жалған діни 
көпірмеліктің артында қоғамның негізін күлталқан еткісі келетін қылмыстық ісәрекет 
жасырынып жатыр [1]. 

Қазіргі танда өзекті проблемалардың бірі діни экстремизм бүкіл әлемді аландатып отырған 
мәселе. Соңғы 10 жылда дінге байланысты әңгеме бастасақ, адамдар экстремизм, терроризм 
жайлы тілге тиек ететін болды.Экстремизм жеке тұлғалардың, заңды тұлғаларының бірлестігінің 
белгіленген тәртіппен экстремистік деп танылған ұйымдардың атынан ісәрекеттер 
ұйымдастырылуы және жасауы, жалпы алғанда экстремистік топтардың мақсаттары, діни 
өшпенділікті немесе алауыздықты, соның ішінде зорлықзомбылыққа шақырумен байланысты. 
Алауыздқты қоздыруды, сондайақ азаматтардың қауіпсіздігіне, өміріне, денсаулығына, 
имандылығына немесе құқықтары мен бостандықтарына қатер төндіретін кезкелген діни 
практиканы қолдануды көздейтін ісәрекеттер ұйымдастырылуы және жолы. Жалпы эктремизм 
деген терминге қазіргі әлем ғалымдары мен сарапшылары түрлі мағыналар берген. Бірақ ортақ бір 
шешімге келмеген. Бір анығы қоғамға, мемлекетке жалпы әлемге қауіп төндіретін құбылыс. Ал 
соның ішіндегі діни экстремизм дегеніміз – дінді бұрмалап, жат идеяны белсенді насихаттау. 
Мемлекеттік жүйеге қарсы әрекет ету. Діни эктремизм фанатизмнің шектен шыққан түрі. Кез 
келген эктремизмнің мәні – олардың пікірінше қосылмағандарға зорлықзомбылық көрсету. 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың салиқалы саясатының арқасында 
Қазақстан дәстүрлі әлемдік діндер лидерлерінің диалогтық алаңына айналды.Қазіргі 
конфессияаралық және ұлтаралық келісімнің қазақстандық моделі бүкіл әлемде жоғары бағаға ие 
болып отыр.Обылыстық Конфессияаралық және ұлтаралық келісім жүйесін құрайтын 
бірлестіктердің,олардың ұстанушыларының көптігі жанжақтағы талдау мен одан әрі зеріттеуді 
талап етеді.Уақыт өткен сайын дін және діни негізде пайда болған мәселелер қоғам назарын өзіне 
аударуда.Біздің көп конфессиялы аймағымызда да діни сауаттылықты көтеру және діни 
экстремизм профилактикасы бойынша жұмыс белсенді түрде  жүргізіліп отыр. Кез келген дәстүрлі 
діннің мақсаты сыйластық, бірлік, ынтымақты уағыздау. Қоғамның дамуы, патриотизмнің 
қалыптасу, ұлтаралық және конфессиялық келісімнің нығайуы, лаңкестікке жол бермеу, халықтық 
істеріне жастардың діни ахуалын түсінуіне және діни білім сауаттылығына байланысты. Бұл 
бағытта облыс, аудан бойынша көптеген іс шаралар жүргізілуде.Бүгінде діни экстремизм мен 
терроризм әлемдік қоғамдастықты қатты алаңдатып отырған мәселеге айналды.Әрине заманауи 



268 

 

әлемнің қатеріне айналып отырған осынау зұлматтан біздің еліміз де сырт қала алмасы анық.Ол 
бүкіл қоғамның тізе қосып,күш біріктіруін қажет етеді.Дінге қатысты тура немесе жанама 
үдерістердің барлығы қоғамдық өмірдің маңызды бөлігің қамтитындықтан,дін төңірегіндегі 
туындайтын проблемаларды шешуге билік оргындарымен қатар,жастар және азаматтық қоғам 
институттарының қатысуы ерекше маңызға ие.Өйткені,діни сипаттағы проблемалар ретінде 
қоғамдық және ұлттық қауіпсіздік мәселелерімен тікелей байланыста көрініс табады.Діни 
құндылықтардың адам өміріндегі алатын орны,діни этиканың қолданылуы, діни мәдениетті 
арттыру – діни сауаттылыққа апарар жол. Қазір мемлекет пен дін өкілдері діннің қоғамдағы орны 
қандай болу керектігін, діннің ұлттық мәдениетке, ұлттық ес санасына қандай ықпалын тигізетінін 
түсініп, жастар арасында белсенді қолға алды. Діни экстремизмге қарсылық көрсету елдің ұлттың 
қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі артықшылығы бар бағыттардың бірі болып табылады. 
Қазақстанда діни экстремизм жанжақты сыналады. Және осы құбылыспен күрес бойынша 
әлемдік қоғамдастықтың бірлескен күшін жұмсауға қатысады. Қазіргі кезде әлеуметтік патология 
құбылысы ретінде діни экстремизм әлеуметтік ғылымдарының әр түрлі салаларының назарын 
аудартуда. Оны саясаттанушылар, әлеуметтанушылар, конфликтология бойынша мамандар, 
әлеуметтік және мінезқұлық психологтары, теологтар, криминологтар, философтар, заңгерлер 
және басқа мамандық иелері зерттеуге талпынуда. Бұл зерттеушілер өз пәндерінің аспектілері 
бойынша зерделеу, зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатса да, әлі де барлығының бірлескен 
ұжымдық кешенді зерттеу еңбектері жеткіліксіз. Себебі діни экстремизм өте күрделі әлеуметтік
құқықтық, саяси және этнопсихологиялық мәселе бола отырып, көпқырлы көрініс ретінде белгілі, 
яғни артықшылық, діни алауыздық, жеккөрушілік, дінді саясаттандыру және сол сияқты ең шеткі 
қисынсыз көзқарастары мен әрекеттері арқылы пайда болатын қоғамға қауіпті құбылыс болып 
отыр.  

Қазіргі танда ислам дінін насихаттау,біздің елімізде жүйелі түрде жүргізілуде. Ислам – ең 
алдымен бейбітшілік діні,өмір сүруге және барынша дамуға шақыратын жол. Ислам дегеніміз
ғылым, қайырымдылық, иман, шапағат, мәдениет, өркениет. Ислам діні әлемге таралғалы көптеген 
халықтар санасына бүкіл адамзатқа ортақ биік моральдық құндылықтарды,рухани 
пәктікті,имандылықты,тектілікті сіңірді. Сондықтан ғасырлар қойнауында Ислам дінінің басынан 
қаншама нәубет,небір зұлмат замандар өтсе де,әлі күнге дейін ол өзінің пәктігі мен өзіне тән 
ерекшелігін жоғалтқан жоқ.Қайта уақыт өткен сайын жаңарғандай адамзаттың көңіліне көктем 
сыйлауда.Исламның басты құндылығы мен ұстанымы – бұл дүние жақсылығына жетуге ұмтылған 
адамзат баласы ілімбілімге ден қойып,қандайдабір ісін Аллаға тәуекел етіп тапсырады [2]. 

90жылдары Кеңес одағы құлағаннан кейн Қазақстан қоғамның идеологиясында ваккум пайда 
болды. Халық дүбара күйге тап болды. Республика экономикасының әлсіреуі, жұмыссыздық, 
ертеңгі күнге, болашаққа деген сенімсіздік елдің басты ауыруына айналды. Осы кезеңді 
пайдаланып сырттан ел қоғамына теріс пиғылды ағымдардың өкілдері қуана келіп өзуағыз
насихаттарын, ешқандай кедергісіз жүргізді. Сырттан жат пиғылды ағымдар, негізінен, діни 
ілімдерін таратуға, кезкелген ұлтты өзінің табиғи болмысынан айырып, рухани ассимилияцияға 
ұшыратуға бағытталған. Әрине елге келген ағымдардың мақсаттары болды. Жат пиғылды ағымдар 
экстремистік әрекетін 2011 жылы Ақтөбе қаласында іске асырды. Осы оқиғадан бастап мемлекет 
елдегі саладағы жағдайды мықтап бақылауға алды. Сонымен қатар, 2011 жылы қазан айында Діни 
қызметпен діни бірлестіктер туралы заң қабылданды. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін 
демократия, зайырлы қоғам құрамыз деп халықты идеология тұрғысынан тым еркін жіберіп 
алдық. Кезінде танымал Еуразия тарихшысы Л.Н.Гумилеев бір халықты идеологиялық тұрғыда 
жаулап алу, қару қолданып, күш жұмсаудан арзан әрі анағұрлым тиімді  деп, ал орыстың белгілі 
философы Н.Бордяковтың айтуы бойынша: «Қоғамда идеология құлатылған кезде, утопия шабуыл 
жасайды» деп айтқан. Халыққа тілдердің дәстүрлі ұстанымдарын көрсете отырып, діни радикалды 
топтардың идеясындағы қателіктерді және діннің шынайы құндылықтарына сәйкес келмейтіндігін 
анықтауымыз қажет. Қазақстан терроризмге қарсы күрес саласындағы  қабылданып жатқан 
шараларға қарамастан, жылдан жылға экстремистік және террористік қызмет барған сайын 
ұйымшыл бола түсуде. Атап айтқанда діни реториканы жамылып жүрген халықаралық 
экстремистік және террористік ұйымдар Қазақстандық қоғамда радикалдық көзқараспен нанымды 
қалыптастыруға тырысуда. Үлгі ұйымдардың жекелеген адамдардың санасына мақсатты ықпал 
жасауы оларды отансүйгіштік сезімі мен ұлттық өзіндік сана сезімін мәдениимандылық, 
отбасылық құндылықтарын жоғалтуына әкеп соғады. Халықаралық экстремистік және террористік 
ұйымдар конституциялық құрылымының негіздерін құлату үшін радикалды идеяларды себе 
отырып, қоғамға қарсы көңілкүйді ушықтырып, араңдатады, Қазақстан аумағында террористік 
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актілер жасау жөнінде жоспарлар мен ниеттер ойластырады. Соңғы 5 жыл ішінде Қазақстан 
аумағында халықаралық экстремистік немесе террористік ұйымдардың қызметіне қатысы бар 70 
елдікті ұстау жөніндегі мәлімет осындай көріністердің дәлелі болды. Аталған құрылымдардың 
бүлдіру әрекет нәтижесінде Қазақстан іс жүзінде өз аумағында терроризм актілерінің жасалуына 
душар болып отыр. Елдің батысы мен оңтүстігіндегі қайғылы оқиғалар проблеманың өткірлігін 
көрсетті.  

Қазақстан Республикасының «Экстремизмге қарсы ісқимыл туралы» заңына сәйкес діни 
саладағы экстремизмге тойтарыс беріп, ымырасыз күресу әрбір Қазақстан азаматының міндеті. 
Атап айтсақ, Заңға сәйкес, діни экстремизммен қарсы күресу мемлекеттік органдардың қызметіне 
жатады. Яғни, адам құқықтары мен азаматтардың бостандықтарын, Ата Заң негіздерін қорғауға 
бағытталған шараларды жүзеге асыру көпконфессиялы еліміздің тұтастығы мен ұлттық 
қауіпсіздігін экстремизм қатерінен қорғап, экстремизмнің алдын алу, анықтау, жолын кесу және 
оның салдарын жою, сондайақ экстремизмнің жүзеге асуына жол ашатын себептер мен 
алғышарттарды анықтап, жойып отыру мемлекеттік органдардың басты міндеті. Бір сөзбен 
айтқанда, заңнамалық деңгейде экстремизмнің тамырын терең жаюға мүмкіндік бермейтін 
алғашқы кезеңінен бастап оны залалсыздандырып отыруға басымдық беріледі [3]. 

Бұл өз кезегінде халықаралық қауымдастық, соның ішінде Қазақстанның ұлттық қауыпсіздігі 
үшін экстремистік және террористік қатердің жалпы ықтималдылығын елеулі түрде арттырды, 
діни экстремизммен терроризмге қарсы тұру бойынша арнауы мемлекеттік және құқық қорғау 
органдары жұмысының нәтижелері біздің елімізде діни радикалдық идеологияның таралуына 
ықпал ететін мынадай сыртқы және ішкі факторды анықтауға мүмкіндік береді. Сыртқы 
факторларға Қазақстан шекараларының қарулы қақтығыстар ошақтарына, соның ішінде 
радикалды діни топтардың қатысуымен өтетін қарулы қақтығыстар ошақтарына жақындығы, 
осыған байланысты еліміздің көшіқон тұрғысының осалдығы, Интернет кеңістікте діни 
экстремизммен терроризм идеяларының шетелден насихатталуы, террористік идеялардың жолын 
ұстанушы жекелеген азамттардың шетел мемлекеттерінің аумағында орналасқан жауынгерлерді 
дайындайтын лагерлерде болуы жатады. Шетелдік діни оқу орындарында оқып жатқан 
азаматтардың экстремистік және террористік идеологиялардың ықпалына түсу фактілері 
байқалды. Жаңа жақтаушыларды радикалдық діни құрылымдарға тартуға ықпал ететін ішкі 
факторларға әлеуметтікэкономикалық проблемалар, тұрғындардың діни сауаттылығының  төмен 
деңгейі, өскелең ұрпақтың моральдықимандылық және патриоттық тәрбиесінің кемшілігі жатады. 
Қазақстанның жауапты органдарының, ұлттық қауіпсіздік органдарының мәліметтеріне қарағанда, 
діни саяси экстремизм және фанатизм Қазақстанда да бар. Бұл жағдай Қазақстан 
Республикасының елбасы Н.Ә.Назарбаев бас болып басқа да мемлекет адамдардың әрекет етуіне 
түрткі болып, шара қолдануға мәжбүр етті. Жалпы жамағатты жиі толғандыратын жайттар
отбасылық мәселелер,діни сауаттылықты аттыру,елдік мұраттар.Әсіресе,дінге ден қойған 
жастарымызды дәстүрімізге жат ағымдар ықпалынан арашалап қалуға көп алаңдаушылық 
бар.Осындай көкейдегі өткір мәселелермен келген кісілермен жеке сұхбаттар өрбиді. Бір 
қуанарлығы мешітке басына қандай да бір іс түскенде ғана емес, кісілік келбетті қалай сақтауға 
болады дегендей сұраныспен келетіндердің қарасы көп.   

Экстремизмге қарсы күрестің бірденбір жолы – олар туралы өз уақытында шынайы мәлімет 
беру. Бұл жерде әрине күнделікті ақпарат құралдарының беретін мәліметі де жеткілікті емес. 
Секталардың экстремистік топтардың қаупі туралы жастарды көбірек хабардар етіп отыру қажет. 
Ол үшін барлық мектептерде Дінтану сабағымен қоса мамандар қауіпсіздігі сабақтарын өткізіп, 
онда экстремистік топтарды, тоталитарлық секталарды қалай білуге болатынын түсіндіріп, 
олардан қалай сақтану жолын көрсетіп отырулары керек. Біз дінді әлеуметтік шындықтан біліп 
алу әрекетінің тек қана жағдайдың нашарлауына әкеліп соқтырғанының куәгері болдық. Дін атын 
жамылып арам пиғылдарын іске асырмақ болып жатқан экстремистер мен лаңкестерге қарсы тұру 
баршамыздың ортақ міндетіміз, әрі мүддеміз. Бұл міндетті іске асыруда дін көшбасшылары мен 
мемлекеттік органдар, мемлекеттік емес ұйымдардың мүшелері, жалпы ұлт болып, халық болып 
бір шепте тұрып, бірге күрес жүгізуіміз ләзім. Егер біз лаңкестердің лас әректтерінен тазарған 
әлемді көргіміз келетін болса, біздің күшжігерімізді дәл осында шоғырландыруымыз тиіс. 
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ҚҚЭУ, Қарағанды, Қазақстан 
 
Экстремизмнің өркен жаюына әр мемлекеттегі экономикалықәлеуметтік жағдай да өз әсерін 

тигізеді. Мамандардың сараптауынша, күнкөрісі төмен, жұмыссыздық пен кедейшілік жайлаған 
елдер мен халық күмәнді ұйымдардың қағидаларына еліктегіш келеді. Үкіметтен, биліктен көңілі 
қалған, болашақтан үмітсіз қарапайым халық діни экстремистердің үгітнасихаттарына сеніп, 
олардың қатарына қосыла кетеді. Інжілдік, буддистік және ислам бағытындағы дәстүрлі емес 
әртүрлі діни ағымдардың ықпалынада адасып жүрген қандастарымызға, оның ішінде, әсіресе, 
жастарымызға қауіптісі – бабаларымыз ұстанған мұсылман дінін жамылып, әрекет етіп жүрген 
исламдық ұйымдар.  

Қазақстан Республикасының құқық қорғау құрылымдары өзге елдердің тиісті органдары мен 
бірлесе отырып,республика аумағына тіркелместен жұмыс істеп жатқанрадикалды діни 
ағымдарды насихаттайтын бірлестіктерді, шет ел миссионерлерін анықтап, олардың жолын 
кесуде. Біз қазір төрткүл дүниенің Батысы мен Шығысы, Солтүстігі мен Оңтүстігі арасындағы 
тайталастың тым өршіп кеткенінің куәсі болып отырмыз  [1]. 

Адамдар әлем, экология, әділеттілік, төзімділік және диалог жайында сөз қозғайды. Өкінішке 
орай, үстемдік етіп тұрған материалистік дүниетаным адамзат пен табиғаттың, сондайақ адамдар 
арасындағы тепетеңдікті бұзады. Мұндай үйлесімділік пен бейбітшілік материалдық пен 
руханилықтың бірбірімен өзара табысқан жағдайында ғана туындайды. 

Дін – дін мен ғылым, пәни өмір мен ақырет әлемі, табиғат пен құдайылық кітаптар, 
материалдық пен руханилық, жан мен тән секілді кереғарлықтарды табыстырады. Ол ғылыми 
материализмді тежеп, ғылымды өзінің шынайы орынтағына жайғастырып, ежелден келе жатқан 
қақтығыстардың алдын алады. Адамдарды Жаратушысына бағыттауға міндетті жаратылыстану 
ғылымдары керісінше имансыздықты жая түсуде. Бұл тенденция христиан дінінің ықпалы басым 
батыста күштірек болғандықтан мұсылмандар мен христиандар арасындағы диалогқа аса 
қажеттілік туып отыр. 

Түрлі дін өкілдерінің арасындағы диалогтың мақсаты – рухани бірлік пен келісімді жүзеге 
асырып, сонымен қатар діннің жанжақты бесаспаптық қасиетін қолдау болып табылады. Дін 
барлық сенім түрлерін қамтиды, әрі оларды табыстыра отырып, үлкен талпыныспен алға 
жылжиды. Олар өз пайғамбарлары арқылы сүйіспеншілік, өзара сыйластық, сабырлық, 
кешірімділік, мейірімділік, адам құқығы, бейбітшілік, бауырмашылдық және еркіндікті ұлықтайды 
[2]. 

Тіліміз дәстүр мен дініміздің тірегі. Ғалымдардың пайымдауынша, бір елдің толыққанды ұлт 
болып ұйысуы үшін мына бес тұғыр түгел болуы керек екен. Олар тіл, дін, дәстүр, тарих және 
атамекен. Енді осы аталғандардың ішіндегі тілдің дінімізде алар орнына азтоқталып көрелік.  

Рас, тіл қай ұлттың, қай елдің де қастерлі құралы. Өйткені, тіл адамға ана сүтімен бірге еніп, 
өң бойында қалыптасады. Тіл – әрбір елдің ұлттық мақтанышы. Ол атадан балаға мирас болып 
отыратын табиғи мұра. Демек, әр адам өз ана тілін көзінің қарашығындай қорғауға тиісті.  

Кейбір қазақ жастарының Алла жолына бет бұрдым деп өз ұлтынан алыстап, дәстүрінен 
қашқақтап, тілін  шұбарлап жататыны өкінішті. Олар дінді бір жақты алып, нанымымызға 
қайшылығы жоқ дәстүрімізді жоққа шығарып әлек. Нәтижесінде ағаіні, әпкесіңлі деген секілді 
сөздеріміз дәрменсіз қалады. Сондықтан әр қазақ баласы өткенін ұмытпай тілдің қадірін бағалап , 
«тілі жоғалған халықтың өзі де жоғалады» деген қағидатты жадында ұстауы тиіс. Бай әрі көркем 
тіліміз шеберліктің шеңберінде асыл дінімізді насихаттауға , дәстүрімізді дәріптеуге, ұлтымызды 
ұлықтауға, бірлігімзді бекем етуге қолданылар болса, ана сүтінің ақталғаны [3].  

Қазақстан Республикасының «Экстремизмге қарсы ісқимыл туралы» заңына сәйкес діни 
саладағы экстремизмге тойтарыс беріп, ымырасыз күресу әрбір Қазақстан азаматының міндетіне 
айналып отыр. Атап айтсақ, экстремизмге қарсы iсқимыл – мемлекеттiк органдардың адам мен 
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азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, конституциялық құрылыс негiздерiн, Қазақстан 
Республикасының тұтастығы мен ұлттық қауiпсiздiгiн экстремизмнен қорғауды қамтамасыз етуге, 
экстремизмнің алдын алуға, оны анықтауға, оның жолын кесуге және салдарларын жоюға, сондай
ақ экстремизмдi жүзеге асыруға ықпал ететiн себептер мен жағдайларды анықтауға және жоюға 
бағытталған қызметi 

Қазақстан Республикасының аумағында мақсаттары немесе әрекеттерi экстремизмдi жүзеге 
асыруға бағытталған ұйымдарды (филиалдар мен өкілдiктерді) құруға және олардың ісәрекетіне 
тыйым салынады. 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен экстремистiк деп танылған 
ұйымдардың атауларын құрылатын ұйымдардың атауларында пайдалануға жол берілмейдi. 

Экстремизмге қарсы iсқимылдың негiзгi мiндеттерi: экстремизмнiң көрiнiс беру нысандарына 
қарамастан, Қазақстан Республикасында оны жүзеге асыруға жол бермеу; экстремизмдi жүзеге 
асыру үшiн жағдайлар мен мүмкiндiктер жасауды болғызбау; азаматтардың саяси және құқықтық 
мәдениетiн қалыптастыру;  

Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсiздігін қамтамасыз ету болып табылады. 
Экстремизмге қарсы iсқимыл мынадай негiзгi бағыттар бойынша жүзеге асырылады: 

экстремизмнен сақтандыруға, соның iшiнде оны жүзеге асыруға ықпал ететiн себептер мен 
жағдайларды анықтауға және кейiннен жоюға бағытталған алдын алу шараларын қабылдау;  

экстремизмдi анықтау және оның жолын кесу;  
экстремизмге қарсы iсқимыл саласындағы халықаралық ынтымақтастық. 
Мемлекеттiк органдар өз құзыретi шегiнде экстремизмнен сақтандыруға бағытталған мынадай 

алдын алу шараларын iске асырады: 
1) діни қызмет саласында мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттiк орган Қазақстан 

Республикасының аумағында құрылған дiни бiрлестiктер мен миссионерлердiң қызметiне 
зерделеу мен талдау жүргiзедi, өз құзыретiне жататын мәселелер бойынша ақпараттықнасихаттық 
iсшараларды жүзеге асырады, Қазақстан Республикасының дiни қызмет және дiни бiрлестiктер 
туралы заңнамасының бұзылуына қатысты мәселелердi қарайды, Қазақстан Республикасының 
экстремизмге қарсы iсқимыл туралы заңнамасын бұзатын дiни бiрлестiктердiң қызметiне тыйым 
салу туралы ұсыныстар енгiзедi; 

2) бұқаралық ақпарат құралдары iстерi жөнiндегi уәкiлеттi орган бұқаралық ақпарат 
құралдары өнiмдерiнде экстремизмдi насихаттауға және ақтауға жол бермеу, олардың Қазақстан 
Республикасының заңнамасын сақтауы тұрғысында оларға мониторинг жүргiзедi, мемлекеттiк 
тапсырысты орындайтын бұқаралық ақпарат құралдарында ұлтаралық және конфессияаралық 
келiсiмдi нығайту мәселелерiнiң жариялануын қамтамасыз етедi; 

3) бiлiм саласындағы орталық атқарушы орган бiлiм беру ұйымдарында оқушылардың 
экстремизм идеяларын қабылдамауын, халықаралық құқық пен iзгiлiктiң көпшілік таныған 
принциптерiн құрметтеуiн қалыптастыруға бағытталған тәрбиелiк бағдарламалардың бекiтiлуiн 
және iске асырылуын қамтамасыз етедi, оқу орындарының студенттер алмасу мәселелерi бойынша 
халықаралық шарттарының сақталуын бақылауды жүзеге асырады; 

4) Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiк органдары жеделiздестiру iсшараларын 
жүргiзедi және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттiк органдардың дәлелдi 
қорытындылары бойынша өздерiнiң iсәрекеттерiмен қоғам мен мемлекет қауiпсiздiгiне қатер 
төндiретiн немесе нұқсан келтiретiн шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан 
Республикасына кiруiне жол бермеу жөнiндегi шараларды жүзеге асырады; 

5) Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары жеделiздестiру қызметiн, қоғамдық 
тәртiптi қорғау және қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiнде атқарушылық және өкiмдiк 
функцияларды жүзеге асырады, сондайақ өздерiнiң iсәрекеттерiмен қоғам мен мемлекет 
қауіпсiздiгiне қатер төндiретiн немесе нұқсан келтiретiн шетелдiктер мен азаматтығы жоқ 
адамдарды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасынан 
шығарып жiберудi жүзеге асырады; 

6) облыстардың (республикалық маңызы бap қалалардың, астананың), аудандардың 
(облыстық маңызы бар қалалардың) жергілiктi атқарушы органдары қоғамдық бiрлестiктермен 
өзара iсқимылды жүзеге асырады, тиiстi аумақтарда құрылған діни бірлестіктердің және 
миссионерлердің қызметiн зерделеудi жүзеге асырады, олар туралы деректер банкiн жасайды, өз 
құзыретiне жататын мәселелер бойынша өңiрлiк деңгейде ақпараттықнасихат iсшараларын 
жүзеге асырады, өңiрдегi дiни ахуалға зерделеу мен талдау жүргізедi; 
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7) сыртқы барлау субъектілері өз iсәрекеттерiмен қоғамның және мемлекеттің қауiпсiздiгiне 
қатер төндiретiн немесе нұқсан келтiретiн шет мемлекеттердің ұйымдарына, шетелдіктерге және 
азаматтығы жоқ адамдарға қатысты Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарын 
хабардар етуді жүзеге асырады [4]. 

Егемендігімізді алғалы халқымыздың дінге деген бет бұрысы қуантпай қоймайды. 
Мемлекетімізде соңғы жиырма төрт жылдан астам уақытта мешіттер саны қарқынды көбейді. 
Тәуелсіздікке қол жеткізген соң Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы құрылып, ислам 
дінінің дәстүрлі құндылықтарын халық арасында кеңінен таратуға елімізде барлық жағдайлар 
жасалуда. 

Исламда адам баласының барлық қажетіне арналған қағидалар жеткілікті қамтамасыз етілген. 
Негізгісі адам баласының ең әуелі өзін толықтай кемел болуға тәрбиелейтін принциптерді алға 
тартады. 

Қазіргі таңда қарапайым халық діни сауаттылыққа мән бермейді. Соның салдарынан кейбір 
бауырларымыз бен қандастарымыз баласы намаз оқи бастаса, қандай бағытта дін ұстанып 
жүргенін де ажырата білмейді [5]. 

ҚР Президенті «2050 Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 
жолдауында дәстүрлі емес діни және жалған діни ағымдар мәселесі өткір көтергені мәлім. 

Біздің Конституция сенім бостандығына кепілдік береді, бұл  факт. Бірақ, өздеріңіз 
білетіндей, шексіз еркіндік деген болмайды. Ол дегеніміз – хаос. Барлығы да Конституция мен 
заңдар аясында болуға тиіс. 

Әркімнің таңдау құқығы бар. Діни таңдауға өте үлкен жауапкершілікпен қарау керек, өйткені, 
адамның өмірлік салты, тұрмысы, көп жағдайда бүкіл өмірі соған байланысты. 

Бүгінде, интернет пен жоғары технологиялар ғасырында, ақпараттар тасқындаған заманда, 
«сүзгі» адамның ішінде болу керек. 

Ішкі «сүзгі» сұрақтар қойып отыруға тиіс: аналарымыз, әпкеқарындастарымыз, қыздарымыз 
орамалға оранып алып, басқа халықтардың киімін кигені бізге керек пе? Бізбен бір дастарқанда 
отырып тамақ ішпеуге тиіс пе? Көлік жүргізбеуі керек пе? Мұның бәрі  басқа елдердің орныққан 
дәстүрлері, біздің даламызда ондай дәстүрлер ешқашан болған емес. Классиканы оқыңыздар, 
фильмдерді көріңіздер. 

Біздің әйелдерде ұлттық тәкаппарлық, қалыптасқан киіну стилі бар, оны олар ибалылықпен 
ұстана біледі және біз, ерлер, әйелдердің осы қасиетін жиі теріс пайдаланамыз. 

Біз мұсылманбыз, оның ішінде Әбу Ханифа мазһабын ұстанатын сүнниттерміз. 
Бабаларымыз ұстанған бұл жол ұлттық салтдәстүрді, атаананы сыйлауға негізделген. 
Ендеше, бүгінгі ұрпақ та әлемдегі ең ізгі дін  ислам дінін қадірлей отырып, ата дәстүрін 

ардақтағаны абзал. 
Қазір кейбір сыртқы күштер жастарымызды ислам дінінің хақ жолынан адастырып, теріс 

бағытқа тартуға тырысуда. 
Мұндай ұлттық табиғатымызға жат келеңсіздіктерден бойымызды аулақ салуымыз керек [6]. 
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Утратив основы советской системы интернационального, нравственного и патриотического 

воспитания, деидеологизировав образование, мы чрезвычайно болезненно шли к Казахстанской 
модели межэтнического согласия и межконфессональной толерантности. 

Исследователь А. В. Миронов отмечает, что попытки американской и прочей западной 
идеологии навязать свой образ жизни маскируются под универсальные модели развития. Идейные 
или ценностные образцы транслируются и распространяются подобно другим рекламируемым 
товарам, что, как полагает автор, является «самой настоящей диверсией»[1]. 

Базисом для изучения воздействия на людей сцен насилия в кинофильмах и телепередачах 
стала социальнокогнитивная теория, разработанная Альбертом Бандурой в 60е гг. XX в. Он 
считает, что человеческое мышление и поведение обусловлено тремя разными факторами, 
которые взаимодействуют и влияют друг на друга с меняющейся интенсивностью, одновременно 
и в разное время: 1) поведение; 2) индивидуальные характеристики (когнитивные и 
биологические); 3) факторы или события окружающей среды. При этом решающую роль в 
поведении личности играет обучение путем наблюдения. Человек наблюдает за действиями 
других людей и последствиями этих действий и обучается тем поведенческим моделям, которые 
видит.  

Затем человек может воспроизводить усвоенные таким образом модели поведения. 
Моделирование поведения включает в себя четыре процесса: внимание, запоминание 
(сохранение), моторное воспроизведение и мотивацию. Чтобы научиться, человеку необходимо 
внимательно следить за действиями с целью их дальнейшего моделирования.  

Усвоенные модели поведения необходимо запомнить, чтоб их можно было снова 
использовать. Затем наступает стадия моторного воспроизведения. На стадии моторного 
воспроизведения когнитивный элемент все более отступает на второй план. Вместе с тем, 
основным фактором, определяющим необходимость использования моделируемого поведения, 
является мотивация. Мотивация тесно связана с определенным типом сложившейся ситуации, 
способной усилить ее значение в моделировании поведения: 1) полученные позитивные 
результаты непосредственного применения усвоенных моделей поведения, 2) наблюдение 
поведения людей других людей и его последствий 3) оценка, основанная на внутренних ценностях 
или стандартах поведения самого индивида[2].  

Не драматизируя излишне сложившуюся в постсоветском обществе ситуацию, приходится 
признать, что широкая пропаганда западноевропейских ценностей в средствах массовой 
информации действительно создает впечатление хорошо спланированной идеологической 
диверсии.  

В особенности это касается продукции анимационного жанра, иностранного производства, 
широко представленной нашим телевидением. Многие ее образцы, содержащие сцены насилия, 
бранную лексику, намеки на этническую неполноценность отдельных народов, а также 
пренебрежение к религиозным чувствам представителей различных конфессий, формируют 
нетерпимую по отношению к окружающим личность.  

Изменение социокультурных условий, связанных с активной миграцией населения бывших 
союзных республик, настоятельно требует создания целостной образовательной программы, 
направленной на формирование соответствующим этим условиям свойств личности школьника, 
студента независимо от его национальной и конфессиональной принадлежности.  

Экстремизм и терроризм, являясь серьезной угрозой для всего человечества, представляют 
собой сегодня разветвленную, хорошо отлаженную мировую сеть, обладающую огромными 
материальными, финансовыми и людскими ресурсами. Располагая новейшими вооружениями и 
технологиями, в эпоху глобализации они способны подорвать стабильность в любом регионе 
мира. Маскируясь, они прикрываются различными идеологическими и политическими 



274 

 

доктринами, в том числе религией ислама. Влияние духовных лидеров экстремистов во многом 
определяется тем, что они выдают себя за последователей «чистого» ислама и борцов за 
воплощение его идеалов в жизнь. В этих условиях у некоторых людей формируется искаженное 
представление об исламе, недоверие к нему[3]. 

В этой связи Н. М. Лебедева отмечает, что чем более «далекой», не похожей на собственную, 
воспринимается культура соседей, тем сильнее действуют механизмы психологической защиты, 
направленные на отдаление от «чужих» и сохранение собственной социальной идентичности[4]. 

Религия не может поощрять терроризм, тем более такая религия, как ислам, 
основополагающими принципами которого являются терпение и милосердие[5]. Мысль о 
несовместимости ислама и экстремизма высказывают многие ученые и политические деятели. 
Один из наиболее авторитетных профессионалов международных отношений академик Е. М. 
Примаков отмечал: «… значительное число террористических актов на международной арене 
осуществляется экстремистскими организациями, действующими под лозунгами ислама. Попытка 
приравнять ислам и терроризм является вреднейшим проявлением неосведомленности, или 
целенаправленной политики, выразить ислам как новое «пугало» для цивилизации …»[6]. 

Современная общественнополитическая практика показывает, что ислам и терроризм – 
явления несовместимые по определению. Ведь атакам террористов подвергались и страны, в 
которых ислам является государственной религией. Под взрывами бомб террористов в арабских 
странах погибают и мусульмане. Даже в Пакистане, который называют одним из центров 
псевдоисламского экстремизма, преступники, прикрывающиеся религиозной риторикой, 
захватывают заложников и убивают мусульман. 

Национальная нетерпимость, внедрить которую стремятся представители различных 
радикальных течений, абсолютно не свойственна казахстанскому обществу, где в мире и согласии, 
на протяжении веков, проживают представители различных национальностей.  

Выросла молодежь, которая столкнулась с идейным и духовным вакуумом. Возникшая 
идеологическая и духовная ниша в умах молодежи стала «заполняться» религиозными идеями 
«благожелательных» эмиссаров ваххабитского толка. Целью экстремистских организаций 
является ниспровержение светских режимов и уничтожение представителей других этнических 
групп ортодоксальной исламской веры, не согласных с «нововведениями»[7]. Эти так называемые 
«нововведения», которые не допустимы в исламе, навязываемые заинтересованными людьми, 
искажают его сущность и необходимы для достижения конкретных политических целей.  

Педагогическими условиями, обеспечивающими эффективность процесса предупреждения 
вовлечения молодежи в религиозные секты, являются: 

–выявление молодых людей, подверженных риску вовлечения в экстремистские организации; 
–проведение систематических целенаправленных мероприятий с молодежью и их родителями 

с целью разъяснения сущности религиозного экстремизма; 
–повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и научнометодическое 

обеспечение профилактической деятельности; 
– повышение психологопедагогической культуры родителей; 
–реализация педагогической модели предупреждения вовлечения молодежи в экстремистские 

организаци. 
Одним из аспектов реализации казахстанской модели межэтнического согласия и 

межконфессиональной толерантности, одним из способов противостояния религиозному 
экстремизму, формирования мнения об исламе как о религии нравственной и мирной является 
создание и внедрение образовательных программ по толерантности, веротерпимости и 
межкультурному диалогу в учебных заведениях.  

Идеологическая составляющая экстремизма, его укорененность в мировоззрении человека 
выдвигает на первый план проблемы профилактики экстремизма. В этой ситуации огромное 
значение имеет грамотно организованная, систематическая и планомерная работа по 
профилактике экстремизма, выявлению его на ранних стадиях и мерам по недопущению его 
дальнейшего распространения, что неоднократно подчеркивалось в различных документах 
Правительственной комиссии по профилактике преступлений и правонарушений. 

Важнейшей составляющей профилактики экстремизма в молодежной среде является 
профилактическая деятельность сотрудников УВД в школьных коллективах. Школа выступает 
зеркалом общественных отношений, а потому нет ничего удивительного в том, что приобщение к 
экстремизму зачастую происходит именно в школьных коллективах. Проблемы нетерпимости, 
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национализма и ксенофобии, отсутствие толерантности – реальность современной школьной 
жизни.  

Не случайно Президент РК почти полностью посвящает межнациональным отношениям в 
стране огромное внимание: он говорит о взаимопонимании и взаимопомощи, межнациональном 
согласии, дружбе и добрососедстве, единстве и сплоченности народов, братстве. Президент 
призывал создавать «яркое и гармоничное единство, наше духовное пространство», «постоянно 
учиться принимать друг друга такими, какие мы есть», «учиться уважать друг друга и беречь 
межнациональное согласие в нашей стране», «сохранить единство и сплоченность народов».  

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних являются: 

предупреждение безнадзорности и правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
социальнопедагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 
Основываясь на этом, можно заключить, что под профилактикой экстремизма в молодежной 

среде следует понимать систему социальных, правовых, педагогических и иных мер, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению 
преступлений и правонарушений экстремистской направленности, совершаемых 
несовершеннолетними.  

Основными задачами такой профилактической работы являются:  
предупреждение правонарушений и антиобщественных действий экстремистского характера, 

совершаемых учащимися школ, колледжей и вузов, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому;  

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую 
деятельность. 

Подчеркнем различие между целенаправленной деятельностью по формированию 
толерантного мировоззрения и собственно профилактикой преступлений и административных 
правонарушений экстремистской направленности. В данном случае мы не ставим под сомнение 
тесную связь интолерантного мировоззрения и экстремистской деятельности. Экстремизм по 
своей сути есть деяния, нарушающие, отрицающие принцип толерантности[8]. Тем самым 
несформированность толерантного мировоззрения, нарушения и отступления от принципа 
толерантности всегда представляют собой питательную среду для экстремизма.  

Вместе с тем в рамках профилактики экстремизма эти две составляющие имеют отличия, 
которые базируются на различиях уровней профилактики. 

Исследователи, работники правоохранительных органов и педагоги выделяют два уровня 
профилактики. Первый уровень – общесоциальный. Он включает в себя комплекс 
профилактических мер, специально не направленных на причины и условия преступления. Это 
мероприятия по оздоровлению социального климата в обществе в целом. 

Формирование основ толерантного мировоззрения является основной задачей 
общесоциального уровня. В силу того обстоятельства, что речь идет о мировоззрении человека, 
процесс формирования толерантности является достаточно длительным. Можно сказать, что он 
охватывает собой всю жизнь человека. Отказ от любых форм нетерпимости, национальной, 
этнической, языковой, расовой, социальной ненависти или вражды должен быть фоном всей 
сознательной жизни ребенка, начиная еще с дошкольного возраста.  

В силу указанных обстоятельств сотрудник УВД не может являться тем субъектом, который 
призван осуществлять данную деятельность. Это будет являться задачей семьи и педагогов 
дошкольных, школьных учреждений и вузов. 

Второй уровень – специальный – ориентирован непосредственно на причины и условия 
преступлений. Именно на этом уровне речь идет уже о системе мероприятий, направленных на 
решение конкретной задачи – предупреждение преступлений и правонарушений экстремистской 
направленности. Именно на этом уровне роль сотрудника органов внутренних дел становится 
одной из ведущих. 

Элементами специального предупреждения являются криминологическая профилактика, 
охранительное предупреждение и уголовноправовое предупреждение. Можно согласиться с 
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мнением А. Ю. Арефьева[9] и дополнить этот перечень еще и виктимологической профилактикой. 
Виктимологическая профилактика может быть определена как комплекс мер упреждающего 
характера по воздействию на явления и процессы, связанные с личностью и виктимным 
поведением потенциальной жертвы преступного посягательства[10]. 

Существуют две разновидности специальной профилактики – общая и индивидуальная. 
Общая профилактика неперсонифицирована, она направлена, в основном, на микросреду 
преступного поведения. Общая профилактика охватывает направление по изучению и 
позитивному влиянию на причины преступности, условия, ей способствующие, или 
обстоятельства, делающие объективно возможным совершение преступлений. Объектом 
индивидуальной профилактики является личность человека, от которого можно ожидать 
совершения преступления. В нее входит как деятельность по своевременному выявлению лиц, от 
которых, судя по достоверно установленным фактам их противоправного поведения, можно 
ожидать совершения преступлений, так и оказание на данных лиц воздействия с целью 
недопущения с их стороны преступлений. 

Тем самым профилактика экстремизма представляет собой сложную систему мероприятий, 
проводимую как на общем (формирование основ толерантного мировоззрения), так и на 
специальном уровнях (собственно предупреждение преступлений и правонарушений 
экстремистской направленности). 

Успешное развитие этносов и национальных культур в Республике Казахстан является 
результатом государственной национальной политики, благодаря которой в стране обеспечивается 
гражданский мир и межнациональное согласие, идет процесс взаимообогащения наций, 
этнокультур, традиций и обычаев. Этому содействует развитие законодательной базы, 
направленной на развитие национальных языков и культур.  

В условиях активизации международного терроризма, по мнению многих экспертов, религия 
должна стать одной из главных сил, противодействующей экстремистским идеологиям. Духовные 
авторитеты, ученыетеологи должны активно включиться в антитеррористическую пропаганду, 
разъяснить миру, что идеология и политика террористов не совместимы с истинной миссией 
религии, что экстремизм и терроризм – это извращение основ человечности, несовместимое с 
моральными установками религии. 

 
Библиографический указатель: 

 
1.Миронов А. В. Приоритетные принципы развития современного российского образования // 

Социальногуманитарные знания. 2010. № 6. С. 33. 
2.Брайант Д., Сузан Т. Основы воздействия СМИ. М., 2004. С. 86–89. 
3.Почебут Л. Г. Взаимопонимание культур: методология и методы этнической и кросс

культурной психологии // Психология межэтнической толерантности: учеб. пособие. СПб., 2005. 
С. 133. 

4.Лебедева Н. М. Новая русская диаспора. М., 1997. С. 32. 
5.Якупов М. Т., Нуриев Д. А. Мифологические аспекты мусульманского вероучения: 

исламизм, исламский экстремизм и фатализм (социальнофилософский анализ). Уфа, 2008. С. 61. 
6.Примаков Е. М. О корнях терроризма // Ислам. 2004. № 11. С. 6.  
7.Сапронов Ю. Религиозный экстремизм на Северном Кавказе и его политическая природа. // 

Профессионал. 2008. № 2. С. 22–23. 
8.Хлебушкин А.Г. Экстремизм: уголовноправовой и уголовнополитический анализ. Саратов, 

2007; и др.  
9.Старков О.В. Бытовые насильственные преступления (причинность, групповая 

профилактика, наказание): монография. Рязань, 1992;  
10.Арефьев А.Ю., Маркова Ю.В. Предупреждение преступлений экстремистской 

направленности, совершаемых группами несовершеннолетних: монография. Н. Новгород, 2009 
 
 

 
 
 

 



277 

 

УДК 316.485.25 (574) 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА  
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Минжанов Н.А.  д.п.н., профессор, Канатулы Ж. студент гр. ОПЭК 11к. 
КЭУК, Караганда, Казахстан 

 
Актуальность рассматриваемой проблемы связано с тем, что в современном мире, где 

возрастает  роль  социальноэкономических, политических и культурных взаимоотношений, также 
растет необходимость межрелигиозного и межкультурного диалога.  С начала ХХІ века 
религиозный экстремизм стал одним из самых обсуждаемых тем на встречах, саммитах, 
конференциях на уровне глав государств, политических деятелей и религиозных лидеров. 

 Как известно, экстремизм в самом общем виде характеризуется как приверженность к 
крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и 
правила.  

В законе Республики Казахстан   от 18 февраля 2005 года №31III ЗРК «О противодействии 
экстремизму» в статье 1 отмечено, что экстремизм  организация и (или) совершение: физическим 
и (или) юридическим лицом, объединением физических и (или) юридических лиц действий от 
имени организаций, признанных в установленном порядке экстремистскими.[1]  

С полной уверенностью можно сказать, что в настоящее время наибольшую угрозу для 
общества представляет не просто экстремизм, а религиозный экстремизм. Его отличительная 
черта в том, что он направлен на насильственное изменение государственного строя и захват 
власти, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства; использует 
религиозное учение и символы как важный фактор привлечения людей, мобилизуя их на 
бескомпромиссную борьбу. 

Религиозный экстремизм – это оборотная сторона любой религии, ее темная, опасная сторона, 
действующая под видом влечения к религии, зарождая и развивая безнравственные взгляды и 
принципы, влекущие вред интересам лиц или целого общества, заключающиеся в разрушении 
общепризнанных норм морали и права, препятствующие становлению и развитию институтов 
демократии и гражданского общества.[1,2,3] 

Тема экстремизма сегодня волнует практически каждое государство мирового сообщества. 
Казахстан, являясь членом многих антитерростических и антиэкстремистских организаций, таких 
как ООН, ОБСЕ, СВМДА, ОИС, ШОС, постоянно вырабатывает определенные меры пресечения и 
профилактики экстремизма в стране. В статьях 4 и 5 Закона Республики Казахстан «О 
противодействии экстремизму» от 18 февраля 2005 года указаны основные направления, задачи и 
принципы противодействия экстремизму. Говоря о направлениях, хотелось бы отметить принятие 
профилактических мер, направленных на предупреждение экстремизма, в том числе на выявление 
и последующее устранение причин и условий, способствующих его осуществлению.[4] 

Анализ многих литературных источников показывает, что   основными причинами 
возникновения религиозного экстремизма могут быть идеологические, социальные, 
экономические, политические, психологические, интеллектуальные факторы.[3] 

Никому не секрет, что лидеры экстремистских организаций заинтересованы в привлечении 
людей, особенно молодежи к деструктивной деятельности религиознополитических 
экстремистских организаций. В этой связи, актуальной проблемой для всех государств, в 
частности и Казахстану в целях обеспечения дальнейшего прогрессивного развития государства и 
общества, является создание стойкого иммунитета у молодежи к воздействию пропаганды 
религиознополитических экстремистских организаций.[4] 

Принимая во внимание данные причины, а также ряд других причин в июле 2012 года Глава 
государства Н.А. Назарбаев инициирует важнейший политический документ «Социальная 
модернизация Казахстана: 20 шагов к Обществу Всеобщего Труда». В данном программном 
документе Президента рассматривается направление о привлечении студенческой молодежи, а 
также безработной молодежи к трудоустройству. Это показывает, что целью Глава государства 
является поднятие духовнонравственной самоидентификации подрастающего поколения и 
формирование чувства патриотизма среди молодежи.[4] 
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В этой связи можно отметить, что данный программный документ является первым шагом в 
профилактике религиозного экстремизма среди молодежи. 

Уже в декабре 2012 года Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем Послании 
народу Казахстана «Стратегия «Казахстан 2050»: Новый политический курс состоявшегося 
государства» особо подчеркнул, что государство и граждане должны единым фронтом выступить 
против всех форм и проявлений радикализма, экстремизма и терроризма. 

Учитывая угрозу так называемого религиозного экстремизма для общества, Глава государства 
Н.А. Назарбаев особо подчеркнул усиление профилактики религиозного экстремизма в обществе, 
особенно в молодежной среде, также поручил разработать государственную программу по борьбе 
с религиозным экстремизмом и терроризмом. 

Во исполнение поручения Главы государства Н.Назарбаева был разработан и принят 
важнейший документ под названием «Государственная программа по противодействию 
религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 20132017 годы».[5] 

Следует отметить, что в законе Республики Казахстан   от 18 февраля 2005 года №31III ЗРК 
«О противодействии экстремизму» в  статье 1  пункта 4 отмечено, что профилактика экстремизма 
 система правовых, организационных, воспитательных, пропагандистских и иных мер, 
направленных на предупреждение экстремизма.[1] 

Темирбаев Талгат в своем статье «Повышение религиозной грамотности как важный фактор 
профилактики религиозного экстремизма» отмечает, что      основной причиной вовлечения 
молодых людей в ряды экстремистских организаций является низкий уровень религиозной 
грамотности, как в общих вопросах, так и в тонких догматических вопросах. В этой связи, 
актуальной проблемой для государства, в целях обеспечения дальнейшего прогрессивного 
развития общества, является создание стойкого иммунитета у молодежи к воздействию 
пропаганды религиознополитических экстремистских организаций. 

Полностью мы согласны с мнением  Темирбаева Талгата и хотим добавить, что повышение 
уровня религиозной грамотности надо начинать с раннего детства.  Именно в семье отношение 
родителей и детей к данному вопросу. Ведь проводиться много мероприятий в школах в других 
организациях,  но часто особенное молодые семьи остаются без внимания.  

Хотелось отметить, что процесс  повышения религиозной грамотности тесно связан с 
воспитанием  детей  в первую очередь в семье. Воспитание детей в раннем возрасте является 
хорошим фундаментом для будущей жизни.  

Воспитание в семье, школе и вузе  межнациональных отношений, что является одной из 
важных сфер социальной толерантности, в которой сосредоточены социальноэкономические, 
политические, культурные, языковые и др. отношения между нациями, национальными 
общностями и народами.  

Часто в обыденной жизни (семье, школе, вузе, среде) мы часто сталкиваемся действиями 
интолеранность. Интолеранность  (лат. intolerans) – понятие, противоположное толерантности, 
означающее действия, поведение и поступки, препятствующие, подрывающие и разрушающие 
уважительные, терпимые, солидарные, равные, открытые, бескорыстные взаимоотношения между 
социальными субъектами, также события и явления, которые имеют такой характер.[2]  

  Приказом вицеминистра образования Такира Балыкбаева утверждены основные нормы 
педагогической этики. Согласно им учителя не должны задевать честь и достоинство учащихся 
и заботиться о престиже своей профессии. А главными принципами профессионального кодекса 
являются добросовестность, честность и открытость. Кстати, новые правила регулируют 
и отношения в педагогическом коллективе. Так, с коллегами работники образования обязаны 
соблюдать общепринятые моральноэтические нормы, то есть быть вежливыми, корректными 
и публично не ставить под сомнение профессиональную квалификацию другого педагога. 

 Воспитание  школьников, студентов  религиозной толерантности  на наш взгляд является  
одной  из важных форм социальной толерантности, проявляющаяся в уважительном, терпимом, 
доброжелательном, внимательном отношении к представителям другой религии.  

 В качестве рекомендаций по борьбе с религиозным экстремизмом были предложены М.К. 
Бектеновой,   следующие меры: [6] 

 в контексте политики направления социальной активности верующих мусульман в 
конструктивное русло, как позитивный в целом фактор должно рассматриваться развитие 
мусульманского сектора гражданского общества – мусульманских СМИ, НПО, 
благотворительных организаций, действующих в рамках правового поля и не связанных с 
экстремистскими течениями и группами. Именно это будет способствовать маргинализации 
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деструктивных течений и их эффективному вытеснению из общественнополитического 
пространства Казахстана путем отсечения от них потенциальной аудитории. 

 одной из важных задач в данном направлении является противодействие экстремизму в 
информационной сфере. Современные информационные технологии существенно изменяют образ 
жизни, образ мышления людей, механизмы функционирования общественных институтов, 
институтов государственной власти, способны качественно повлиять на вектор развития общества. 
Стремительно развивающиеся коммуникационные средства активно принимаются на вооружение 
террористическими и экстремистскими группами. Не говоря уже об экстремистских сайтах разной 
направленности. 

В связи М.К. Бектенова отмечает необходимо вести активную идеологическую, 
информационнопропагандистскую работу в обществе, с помощью средств массовой информации, 
образовательных учреждений, киберпространства. 

Необходима выработка эффективных подходов к пропагандистской, просвещенческой и 
разъяснительной работе, которая должна включать идеологическую работу по подрыву идейной 
базы носителей экстремистской идеологии, а также устранение социальноэкономических и 
политических предпосылок, способствующих распространению экстремизма. 

Особая роль в профилактике экстремизма принадлежит законодательству Казахстана, а 
именно Закону РК «О религиозной деятельности и религиозный объединений», который признает 
историческую роль ислама ханафитского мазхаба и православного христианства в развитии 
культуры и духовной жизни народа, уважает другие религии, сочетающиеся с духовным 
наследием народа Казахстана, признает важность межконфессионального согласия, религиозной 
толерантности и уважения религиозных убеждений граждан. Согласно Закону, государство 
отделено от религии и религиозных объединений. Также, законом запрещаются деятельность 
партий на религиозной основе, создание и деятельность религиозных объединений, цели и 
действия которых направлены на утверждение в государстве верховенства одной религии, 
разжигание религиозной вражды или розни, в том числе связанных с насилием или призывами к 
насилию и иными противоправными действиями. [6] 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что проблему возникновения и предотвращения 
религиозного экстремизма еще ни одно государство не смогло решить до конца.  Так и в 
Казахстане  задача противодействия религиозному экстремизму и терроризму под воздействием 
различных факторов также приобретает долгосрочный характер. Пока еще ни один из внешних 
факторов не нейтрализован. Более того, деструктивный характер их действий увеличивается. 

Таким образом, дальнейшее взаимодействие государства и общества в целом в 
противодействии этому явлению остается актуальной задачей. Только совместными усилиями 
можно добиться устойчивой и толерантной системы развития государственнообщественных 
отношений, найти пути искоренения предпосылок и источников распространения на территории 
нашего государства экстремистских проявлений. 
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 В Казахстане из года в год степень религиозности масс нарастает, принцип светскости 

тускнеет, религиозный экстремизм и терроризм набирает силу. 
 В годы независимости числе религиозных объединений в республике  доходило до 4,5 

тысячи. Увеличение  количество верующих и их приверженцев. В 2011г был принят закон «О 
религиозной работе и религиозных  объединений», был установлен жестокий порядок 
утверждения. Теперь число религиозных объединений снизилось до 3 тысяч.  

Увеличение религиозных организаций и количество верующих   это неудовлетворительное 
состояние преподавание  основ наук в общеобразовательной школе. 

Изза малограмотности, узости мировоззрения и скудости культуры люди не могут устроиться 
в жизни, найти выход  из трудного положения. Они не находят работы, ничего у них не ладится, 
угнетает нужда. И когда ему встречается умелый миссионер, он следует  за избавителем. А если  
член экстремистской организаций предложит ему работу, пусть незначительную, допустим, за 
распространение  религиозной литературы или за привлечение в секту новых членов, тогда 
молодой  человек становится активным членом секты и тянет за собой свою семью и знакомых. 

В этом случае все, что он слышал в школе о национальным государстве, демократий и 
патриотизме, превращается в пустые слова и вылетает из его головы.  Понятия права, культуры, 
нравственности и справедливости, которыми в школе учитель насыщал его мозг, теперь вызывают 
в нем тошноту, в контексте  его крайне неблагополучного социального  положения. 

Окончив школу, он может написать свое имя, фамилию, умеет считать  деньги. Еще 
жизненная практика дает ему возможность пользоваться сотовым телефоном, водить автомобиль. 
Позднее он  научится стрелять из автомата Калашникова, пускать в действие взрывной   
детонатор. На этом   останавливается  процесс всестороннего познания.  

Практическое отсутствие правового образования, низкий уровень социальной компетентности  
сделали свое дело. Жизненные невзгоды вынуждают его искать утешение и спасение в религии. 
Так человек превращается в инструмент в руках опытного наставника. 

Насколько качественно  в школах изучались бы основы наук, насколько меньше было бы 
религиозных организаций и количество  посетителей в них. Интеллектуальность и религиозность 
демонстрируют отрицательную корреляцию. Качество образования  в школе обратно 
пропорционально числу религиозных фанатиков  и их организаций. Это  правило стало  почти  
аксиомой, находящей подтверждение в жизненной практике.  Сейчас в школах, колледжах, вузах 
введен курс религиоведения, чтобы поставить заслон негативной религиозности. Здесь апологеты 
этой идеи выражают желание  лечить общество от симптомов, а не от самой болезни. Им трудно 
понять, что лечение последствий болезни результатов не дает.    

Чтение курса религиоведения во всех учебных заведениях не станет препятствием для 
религиозного фанатизма. Думать, что после введения этого предмета молодёжь    станет 
человеколюбивей, добропорядочней, ошибочно, это поверхностное представление о сущности 
проблемы, непонимание  причин явления. 

Вводить новые дисциплины и преподавать их нужно не по прихоти отдельных «умных» 
чиновников. Новые предметы надо вводить, опираясь на проверенные, научно обоснованные 
заключения с использованием законных механизмов, предусмотренных в Конституции, где четко 
определено, к какому обществу мы стремимся. Так в статьи 1 сказано: «Казахстан построит 
демократическое, правовое социальное и светское государство»[1, с.8]. 

И содержание  образования должно соответствовать в своем построении этой деклорацции. 
Чтобы посмотроить такое государство, детям нужно дать образование, которое воспитает их 
компетентными в соответстви с указанными требованиями. 

Чтобы не допустить вовлечения молодежи в разные экстремистские  организации, нужно 
больше вводить  курсов гражданского , правового и светского содержания. Надо увеличить объем 
и совершенствовать содержание предметов общественно  гуманитарного   цикла,     которые   
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сформируют основы  научного мировозрения  политологии, философии, 
правоведения,социологии, культурологии и этики. 

В истории цивилизации было немало случаев, когда обыденное сознание толкало  сначала  
отдельных  людей,  а  потом  и  все  общество в  пропасть  ложных верований и,  как  следствие, 
оно  оказывалось  в  стагнации или погибало. В таком случае и художественное искусство     будет   
топтаться на месте. Сейчас же нетрудно заметить, что в некотрых странах ортодоксальный ислам  
блокирован рефлекцию  в  общественном сознании, остановил техническое, технологическое 
мышление у людей. И у нас  то же самое, в последние годы этот процесс становится более 
очивидным. 

Изза несовместимости  во взглядах дети выступают против родителей, растут преступления 
на религиозной почве,  вооруженные радикальные исламисты угрожают целой стране, а то и 
региону. Все это происходит в очень близком расстоянии от нас, а коечто у нас в стране. 

Исходя из этого, можно предположить, каково  наше будущее. Если образование и культура в 
дальнейшем будут оскудевать,  то недалеко то время, когда Казахстан обратится в общество, какое 
описал живший в ХVII веке английский  философ Г. Гоббс, он охарактеризовал подобную 
ситуацию  следующим образом: « При отсутствии гражданского состояния всегда имеется война 
всех против всех. В таком состоянии нет места для трудолюбия, нет земледелия, нет знаний 
исключение времени ремесла, литературы, нет общества есть вечный страх и постояннаяопасность  
насильственной смерти, а жизнь  человека  беспросветна, тупа и кратковременна» [2, с. 52]. 

Самую   большую   опасность   представляет  собой  неуклонное   падение образовательного и 
интеллектуального уровня  общества, еще страшнее  становится от того, что оно сопровождается 
наступлением религии  по  всему  фронту. Казахстан в случае  дальнейшего  продолжение  
падения  качества  образования,  полной формализации  и профанации  процесса   обучения   в  
средних и высших школах  может оказаться в ситуации полного  доминирования 
псевдорелигиозного сознания  и  будет вынужден влачить жалкое существование.  
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В настоящее время особую актуальность приобретает вопрос заметного усиления 

патриотического приобретает вопрос заметного усиления патриотического воспитания в 
молодежной среде Казахстана. Это очень важно в силу действия ряда следующих специфических 
обстоятельств: вопервых, сегодня идет активное наступление западной культуры с заметным 
усилением культа насилия и нивелирования традиционных ценностей и этнической морали. Во
вторых, в связи с объявлением курса  демократизации общества, свободного выезда отечественной 
молодежи за пределы страны усиливается маргинализация некоторой части молодых людей. 
Среди них имеет место и появление  компрадорских настроений, ослабление патриотических 
чувств усиление только одних потребительских начал. Втретьих, сегодня на молодежь Казахстана 
обрушивается шквал наступления миссионерской деятельности тех экстремистских и 
псевдорелигиозных групп, традиционно нехарактерных и для нашей многонациональной и 
поликультурной страны. Вчетвертых, к великому сожалению, у нас до сих пор отсутствует 
общенациональная идея. Призванная мобилизовать нашу молодежь, всех граждан страны в 
единый в мощный монолит, в свою очередь  способный и дальше повести республику в разряд 
самых  процветающих государств мира. Поэтому вопрос необходимости укрепления 
патриотического воспитания становится наиболее актуальным. В первую очередь среди 
студенческой молодежи . Безусловно, патриотизм это искренняя любовь к Родине  преданность 
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своему Отечеству, а также стремление служить его интересам и постоянная готовность к его 
защите . Патриотизм представляет собой значимую часть общественного создания, проявляющую 
в коллективных настроениях, чувствах, оценках в отношении к своему народу, его образу жизни, 
истории, культуре, систем основополагающих национальных ценностей. Однозначно, патриотизм 
проявляется в  каждодневных поступках в деятельности наших граждан. Заражаясь из любви к 
своей «малой Родине» к своему аулу, селу, поселку, городу, столице, патриотические чувства, 
придя через целый  ряд сложных этапов на пути своей зрелости, поднимаются до 
общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной и искренней любви к своей 
независимой республике.  

Патриотизм является нравственной основной жизнеспособности нашего государства и 
выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития казахстанского 
общества, активной гражданской молодежи, готовности ее к самому настоящему 
самоотверженому и беззаветному служению независимому Казахстану. В Патриотизме 
гармонично и органически сочетаются лучшие национальные традиции казахского народа и 
национальных диаспор с преданностью к служению нашей общей и единой родине. Патриотизм 
неразрывно связан с интернационализмом, чужд сепаратизму, экстремизму, терроризму и такому 
позорному явлению, как движение неофашистов и скинхедов, которое, к великому сожалению 
имеет место в ряде стран постсоветского пространства. Казахстан, который во все времена был 
интернациональной и открытой к интеграции страной, всегда отличался высокой степенью 
патриотичности своих граждан. Поэтому поводу прекрасно сказал Президент Н.А.Назарбаев «Для 
казахского народа весь ХХ век состоял из страшных событий, которые другим народам могли 
присниться только в кошмарном сне. Я поражаюсь той фантастической выносливости и тому 
неимоверному долголетию, с которым мой народ пережил все эти ужасы [1.c.10] 

Патриотизм является одной и наиболее ярких черт казахстанского национального характера. 
Ему присущи свои особенности. Прежде всего, это высокая гуманистическая направленность 
патриотической идеи, веротерпимость, законопослушание, открытость, межэтническая и 
межконфессиональная толерантность, особая любовь к родной природе; уважительное отношение 
к представителям старшего поколения; желание развивать и углублять евразийские цели; 
обозначенные  нашим Президентом Н.А .Назарбаевым еще в 1994 г в стенах МТУ им. 
М.Ломоносова. «Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания 
однозначно приводит к ослаблению социальноэкономических, политических, духовных,  
культурных и образовательных основ развития общество и государства. Этим и определяется 
приоритетность патриотического воспитания казахстанской молодежи в общей системе 
воспитания граждан Казахстана [2.c.8].  

Этим и активно должны заниматься сегодня школа, колледжи, Вузы и молодежные 
объединения патриотической направленности. В системе патриотического воспитания важнейшей 
составлявшие являются массовая патриотическая работа, организуемая и проводимая на 
постоянной основе коллективом при активном участии средств массовой информации СМИ, 
представителей творческих союзов,  ветеранских, молодежных и других объединений, основных 
религиозных конфессий страны: представителей ислама суннитского и православного 
христианства. Однозначно, система патриотического  воспитания призвана обеспечить  
формирование у юношей и девушек Казахстана активной жизненной позиции, способствовать 
готовности к включению их в решение общегосударственных проблем, создавать условия 
формирования государственного мышления подхода, выработке навыков и привычек действовать 
в соответственными интересами сраны. [3.A.1] 

В современном мире, где возрастает роль социальноэкономических политических и 
культурных взаимоотношений, также растет необходимость межрелигиозного и межкультурного 
диалога. Одним из опаснейших  факторов дальнейшего развития цивилизации является рост 
религиознополитического экстремизма. В начале ХХI века религиозный экстремизм стал из 
самых обсуждаемых тем на саммитах, конференциях, на уровне глав государств, политических 
деятелей и религиозных лидеров . Как известно, экстремизм в самом общем виде характеризуется 
как приверженность к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в 
обществе нормы и правила.  В настоящее время наибольшую угрозу для общества представляет не 
не просто экстремизма, а  религиозный экстремизм. Его отличительная  черта в том, что он 
направлен на насильственное изменение государственного строя и территориальной целостности 
государства; использует религиозное учение и символы как важный фактор привлечения людей, 
мобилизуя их на бескомпромиссную борьбу. Религиозной экстремизм  это оборотная страна 
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любой религии, ее темная, опасная страна, действующая под видом влечения к религии, зарождая 
и развивая безнравственные взгляды и принципы, вред интересам лиц или целого общества, 
заключающихся в разрушении общепринятых норм марали и права. Актуальной проблемой для 
всех государств, в  частности и Казахстана, в целях обеспечения дальнейшего прогрессивного 
развития государства и общества является создания стойкого у молодежи к воздействию 
пропаганд религиознополитических экстремистских  организацийй. Еще в главе 2012года, Главе 
государства Н.Н.Назарбаев инициирует важнейший политический документ «Социальная 
модернизация Казахстана: 20 шагов к Обществу Всеобщего Труда». Данный программный 
документ является первым шагом в профилактике религиозно экстремизма среди молодёжии. В 
декабре 2012 года, Президент РК Н.А.Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Стратегия 
«Казахстан2050»: новый  политический курс состоявшего государства» особо подчеркнул, 
что государство и граждане  должны единым фронтом выступать против всех и форм и правлений 
радикализма, экстремизма и терроризма. Учитывая угрозу так называемого религиозного 
экстримизма для общества, Глава государства Н.А.Назарбаев особо подчеркнул усиление 
профилактики религиозного экстремизма в обществе, особенно в молодежной среде, также 
поручил разработать государственную программу по борьбе с религиозным терроризмом и 
экстремизмом. Был разработан и приянт важнейший документ под названием “Государственная 
программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в РК на 20132017 
годы". Основной целью Государственной программы является обеспечение безопасности 
гражданина, общества и государства посредством предупреждения проявлений религиозного 
экстремизма и предотвращения угроз терроризма. Эта программа содержит новые формы и 
методы органзации работ государственных органов, осуществляющих противодейтсвие 
религиозному экстремизму и терроризму, в том числе меры по повышению религиозной 
грамотности населения. 

«Нужно отметить, что Государством и Духовным управлением  мусульман проводится  
огромная работа по профилактике религиозного экстремизма и терроризма не только в 
молодежной среде, но и в целом среди всего населения. Несомненно, вся проделанная работа даст 
свои плоды, и Казахстан будет остваться местом единства и согласия для всех казахстанцев 
невасимо от их религиозной и этнокультурной принадлежности "[4.c.24] 
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Отыншина Г.С., аға оқытушы,  Қанатұлы Ж. ОПЭК11к. тобының студенті,  КҚЭУ, 
Қарағанды, Қазақстан 

 
Әлеуметтікқұқықтық мемлекетті құру, нарықтық қатынастар, әлеуметтік құрылымдардың 

өзгеруі және тәрбиенің қоғамдықсаяси бағдары жас адамдар өмір жағдайының күрделі 
өзгерістеріне әкеледі. Қазақстан қоғамындағы дәстүрлі рухани құндылықтардың сақталуы және 
қорғау, өмірлік қажетті заманауи міндеттер болып табылады. Әрине, бұл міндетті орындаудағы  
негізгі жүк білім беру жүйесіне артылады. Бұл жерде жас ұрпақтың азаматтық белсенділігін 
тәрбиелеу жайлы айтылып жатыр, олардың ғасырлар бойы қалыптасқан рухани дәстүрлер мен 
құндылықтар және ережелердің өзектілігіне тұрақты сенім қалыптастыру. Осыған сәйкес жас 
ұрпақтың адамгершілік патриоттық тәрбиесінің аса маңызды мәнге ие, оны түсіну бүгінгі күні 
елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі іс болып табылады.  
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ХХ ғасырдың аяғы мен ХХІ ғасырдың басында көптеген елдердің мәдени, қоғамдық 
өзгерістерімен ерекшеленеді, қазіргі әлем жаңа мемлекетаралық, аймақтық мәселелерді шешуді 
алға қойып отыр.  

Қазақстанда өтіп жатқан әлеуметтікэкономикалық өзгерістер, өз кезегінде қоғамдық сана мен 
қоғамдық рухани өмірдің өзгерістерін тудырды, олай болса студенттермен тәрбие жұмысын 
түбегейлі жоғарлату, өмірмен тәжірибе байланысын күшейту қажеттілігіне талап қойылуда.  

Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» (2007ж.) Заңында білім берудің негізгі 
міндеттері құрастырылған: 

 Білім алуға қажетті ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде ғылым мен 
тәжірибенің жетістіктеріне тұлғаның кәсіби қалыптасуы мен дамуына бағытталған жағдайды құру; 

 Білім беру бағдарламасын игеруге жағдай жасау; 
 Тұлғаның шығармашылық, рухани және физикалық мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік 

және салауатты өмір салтының негізін қалыптастыру, даралықты дамыта отырып ақылойды 
жетілдіру; 

 Азаматтық пен патриотизмді тәрбиелеу, өз Отаны Қазақстан Республикасына деген 
махаббат, мемлекетік рәміздерге деген сый, қоғамға қарсы жат көріністерге деген 
шыдамсыздықты тәрбиелеу. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев халық алдында үнемі мәнді, маңызды 
міндет Қазақстан халқын барлық ұлттар мен ел халықтарының арасындағы біріккен 
сыйластықтары мен достықтары, өз Отанына деген махаббатты ұлтжандылық негізінде 
тәрбиелеуді қояды. 

Алға қойған міндетті жүзеге асыру үшін адамдарға деген махаббат жайлы үйрету емес, 
адамдар арасындағы адамгершілік қатынастарына деген нақты және әрекет етуші күрес қажет. 
«Қатынас, бірбіріне деген сыйластық, жолдастық көмек, біздің Отанымыз  көпұлтты және көп 
конфессиялық қоғамға деген сенімділік пен мақтаныш негізінде қалыптасуы керек» деп 
 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2007 жылғы 28 ақпанындағы 
«Жаңа Қазақстан жаңа әлемде» атты Жолдауында айтылған [1]. Бұл ойын Президент «Қазақстан 
жолы: 2050: бір мақсат, бір қызығушылық, бір болашақ» атты 2014 жылғы 17 қаңтардағы 
Жолдауында әрі қарай өрбітеді, мұнда ұлтаралық келісімді бекітіп, ұлттық қауіпсіздікті 
жоғарлату, халықаралық қатынастарды әрі қарай дамыту қажеттілігі жайлы айтады[2].  

Патриоттылық жалпы ұлттық ойдың бөлінбес бөлігі, яғни біздің елде өмір сүретін ұлттардың 
бірігуі, руханиадамгершілік ережелердің қалыптасуы. Біздің әрқайсымыз туған мәдениет, туған 
жерге деген махаббатты сақтауымыз қажет. Халық дәстүрі мен мәдениеті біздің атабабамызға 
деген мақтаныш сезімін туғызбауы мүмкін емес. Туған халықтың дәстүрін, мәдениетін білу және 
зерттеу – бұл оқыту мен тәрбиелеудің маңызды құрылымы. 

Мәдени саясаттың басым бағытты міндеттерінің қатарына Президент «Қазақстан жолы: 2050: 
бір мақсат, бір қызығушылық, бір болашақ»Жолдауында: азаматтардың руханиадамгершілік 
бағдарын қалыптастыру, жаңа Қазақстандық патриотизм мен тұрақты құндылықтар жүйесін 
қалыптастыру атап өтілген.  

Сол сияқты студенттердің басым бөлігі қазіргі заманғы әлеуметтікэкономикалық жағдайға 
сай бейімделеді, жаңа заманауи жас адамдар типін қалыптастырады. Көп жағдайда жастар өз 
мәселелерін өздері шешеді. Қазақстандықтардың ересек бөлігі олардан жоғарғы патриоттық пен 
адамгершілікті талап етеді. 

Жастар әлемге көзқарасы, құндылықтары, бағдары мен өмірлік стратегиясын таңдауда 
бірнеше қателіктер жібереді, таңдаған стратегиялары дұрыс болмайды. Жастар мемлекеттің, 
ересектердің, оқытушылардың қолдауын қажетсінеді, әлеуметтік, мәдени қоғамның дамуына 
студент жастарға көмек көрсету қажет, оларға қолдау жасау қажет.  

Бүгінгі күні Қазақстанның ұлттық қызығушылығы жастар саясаты жүйесінің қызметіне әсер 
ету, жастар саясаты жүйесінің қызметіне әсер ете отырып, жастарға бүгінгі күнгі қоғам дамуы 
мәселелері мен тенденцияларында жақсы бағдарлануына көмек көрсету. 

Жоғарғы оқу орындарында тәрбиелеу процессі студент жастардың әлеуметтенуіне, заманауи 
қазақстандық қоғамның өміріне енгізудегі маңызды өзек болып табылады. 

Жастарға адамгершілікпатриоттық тәрбие беру аймағындағы заманауи мемлекеттік саясат 
мемлекеттік білім беру стандартында көрсетілген. Ол мемлекеттің ішкі саясаты негізінде жастар 
жүрістұрысы мен санасында  адамгершілікпатриоттық сезімдерін қалыптастырудағы 
экономикалық, әлеуметтік, психологиялықпедагогикалық жағдайды құру мақсатында жасалған.   
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Адамгершілік және патриоттық мәселелерін антикалық дәуір философтары: Сократ, Платон, 
Пифагор еңбектерінде көрініс береді. Олар адам үшін ең бірінші рухани жетілу қажеттігін 
көрсеткен. Антикалық кезең ойларын орта ғасыр Шығыс ойшылдары жалғастырды ӘлФараби, 
Ж. Баласағұн, М. Қашқари, А. Яссауи [4].  

Батыс Еуропа педагогтары Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ф. Бэкон, Ж.Ж. Руссо және басқалары 
үнемі дамушы тұлға қоғамды өзгертуге қабілетті деп атап өтті[5]. 

Т. Кампанелла және оның шәкірттері «әлем күнін» зұлымдық, зорлық, соғыс болмайтын 
қоғамды армандап, бұл қоғамға қызмет етудің жоғарғы мәні деп ұқты.  

Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, Л.H. Толстой  еңбектерінде еркін ұлттық тәрбие мәселелері 
қарастырылды. Адамгершілікті қалыптастыру мәселелерімен А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский 
айналысты. Тұлғаның руханиадамгершілік қалыптасуының қажеттілігі жайлы атақты 
тарихшылар, мәдениеттанушылар және педагогтар айтты: Д.И. Писарев, JI.C. Выготский, Ю.К. 
Бабанский, В.А. КанКалик, Б.Т. Лихачев, В.А. Сластенин. 

Ағартушы  педагогтар Ш.Уалиханов, Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев, С.Торайғыров, 
А.Байтұрсынов, Х.Досмұхамедов, М.Жұмабаев қазақ халқының өмірінде үлкен рөлді атқаратын 
өскелең ұрпақтың адамгершілік тәрбиесіне әсер ететін  ұлттық дәстүрлер екенін айта келіп, білім 
беру және тәрбие жайлы ойларын ұсынды.  

Оқудағы жастар арасындағы адамгершілік тәрбиенің әлеуметтік маңызы жайлы Г.А.Уманов, 
А.П.Сейтешев, Г.Т.Хайруллин, К.Б.Жарыкбаев, Э.А.Уринбасарова, Ж.А.Макатова жұмыстарында 
көрініс берді; оқытушының кәсібиадамгершілік дайындығы мәселелері  Н.Д.Хмель, 
А.А.Калюжный, Ж.И.Намазбаева, А.А.Сотников, М.Н.Сарыбеков еңбектерінде қарастырылды.  

Қазақстандық ойшылдар А.С. Акмамбетов, А.Д. Айталиев, С.К. Калиев, К.Ж. Кожахметова, 
С.А. Узакпаева, Т.Х. Рыскалиев еңбектерінде адамгершліктің қалыптасуына әсер ету тұлға 
қалыптасуында үлкен мәнге ие деп көрсетті 

Зерттеушілердің ойынша патриоттық тәрбие берудің қайнар көзі  Бумын, Білге Естеми, 
Кұлтегін, Тоныкөк қағаннан алынады. Патриоттық сезімді қалыптастыру сұрақтары ӘльФараби, 
Ж.Баласағұн, А.Байтұрсынов, М. Жұмабаев еңбектерінде кездеседі. 

Патриоттық тәрбиесі мәселесіне әртүрлі кезеңдерде Отандық педагогтар үлкен назар аударды. 
Тәрбие мәселесін кешенді қарастыруда патриоттық қасиеттерді қалыптастыру педагогтар мен 
психологтардың жұмыстарында көрініс тапты, олар  Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, 
Л.И. Божович, К.К. Платонов, Ю.К. Бабанский және т.б. 

Патриоттық тәрбие бойынша ғылыми әдебиеттерді талдау келесі зерттеушілік бағыттарды 
бөлуді көрсетеді: болашақ мұғалімдердің заманауи жағдайдағы азаматтықты қалыптастыруының 
теоретикалықәдіснамалық негізі (А. К. Нургалиева, А. Ш. Тилеулесова) және т.б. 

А. Алимбеков, Т. Ш. Куанышев, У. Л. Майназаров, А. С. Магауова, А. А. Калыбекова 
зерттеулері болашақ мұғалімдердің педагогикалық қызметін ұлттық ерекшеліктерді ескере 
отырып дайындау мәселесіне арналған.   

Білім беру процессіне қатысушылардың ақпараттықкоммуникативті технологияларға 
қатынасы жайлы жұмыстар Л. С. Собкин, Д. В. Адамчук еңбектері, азаматтықты тәрбиелеу 
жүйесіне бұқаралық ақпараттар құралдарының әсері жайлы А. С. Бароненко, әртүрлі пәндермен 
медиа білім беруді кіріктіру технологиясы Л. С. Зазнобин, қоғамдық бірігулерде ақпараттық
ағартушылық технологиялар  жастардың патриоттық тәрбиесінің амалы ретінде Л. В. Фатхуллин 
еңбектерінде көрсетілген. 

Сол сияқты, қазақстандық патриоттық тәрбие (Хайруллина Н. Г.); әртүрлі пәндерді өткізудегі 
ұлттық білім беру жүйесіндегі патриоттық тәрбие мәселері (А. К. Дуйсенбаев, Б. Жаксылыкова, Б. 
Музапарова); кітапхана қызметіндегі жоғарғы сынып оқушыларында патриоттық тәрбие беру 
мәселесі (А. Р. Мирзаева); көркем өнер бойынша (Д. Г. Ряхов, Г. Г. Молдабекова), аймақтық 
мәдени құндылықтар арқылы (И. В. Прошек), мемлекеттік рәміздер арқылы (О. Н.Омаров, С. Н. 
Смирнов) қарастырған. 

Кейінгі жылдары жарыққа шыққан ғылымипедагогикалық және оқуәдістемелік әдебиеттер 
көрсеткеніндей, педагогикалық жоғарғы оқу орындарында студент жастармен жүргізілетін тәрбие 
жұмыстары заманауи талаптарға сәйкес, тәжірибеде өз орнын тапқан жоқ. Мұның бәрін 
жеткіліксіз педагогикалық негіздердің болмауымен түсіндіруге болады.  

Жоғарғы оқу орындарында адамгершілікпатриоттық тәрбиесі мәселелеріне көшпей тұрып, 
«тәрбие» түсінігіне толықтай тоқталу қажет, ол студенттермен тәрбие бойынша қызметтің 
орталық негізі. 
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«Тәрбие» түсінігінің негізгі – ол туғанда көмекті қажет ететін баланы тамақтандыру дегеннен 
шыққан.  

В.М. Полонский сөздігінде [6] «тәрбие» түсінігінің бірнеше мағынасын кездестіруге болады:  
Кең мағынасында  әлеуметтік тәжірибені және адам қалыптасуының әлеуметтік принцптерін 

ұрпақан ұрпаққа жеткізудегі арнайы ұйымдастырылған жүйе; 
Тар мағынада – адам бойында белгілі бір адамгершілік қасиеттерін, көзқарастарын және 

сеімдерін қалыптастыру; 
Педагогикалық мәнде тәрбие бұл оқу орындарында педагогикалық процесс арқылы мақсатты 

түрде әсер ету [7]. 
Тәрбие, қоғамдық құбылыс ретінде – күрделі және қарамақайшылықты әлеуметтіктарихи 

процесс, өскелең ұрпақтың қоғам өміріне, тұрмысқа, қоғамдықөндірістік қызметке, 
шығармашылыққа, руханилыққа ендіру, олардың дамыған тұлға ретінде, қоғамның өндірістік 
қоғамына ендіру, өз бақытының құраушылары ретінде адам етіп қалыптасуы.   

Өскелең ұрпақты тәрбиелеу әлеуметтік тәжірибе элементтерінің негізін игеру, ересек 
ұрпақтың қоғамдық қатынастар мен қоғамдық жүйеге енгізуі. Қоғамдық қатынастар мен біріккен 
қатынастар, ересектер мен балалардың қатынасы үнемі тәрбиелеуші болып табылады, оны 
ересектер де балалар да саналы түрде немесе санадан тыс түрде қабылдайды.  

Бүгінгі күні студенттер арасында руханилықтың, адамгершіліктің, тәртіптің тез төмендеуі 
байқалады. Егер студенттердің бойында адамгершілік пен патриотизм сезімінің жоғары дамуы 
болса, адамгершіліктің болмауы төмендер еді. Студенттерді жоғарғы оқу орындарында тәрбиелеу 
үшін жақсы ұйымдастырылған адамгершілік, патриотизм, еңбек, тәртіп, батырлық жүйесі болуы 
қажет. 

Қазіргі күні жахандану өзгерістері елдің экономикалық, саяси, әлеуметтік мәдени өмірінде 
болып жатыр және сонымен бірге адам адамгершілігінің, ұлттық құндылықтарды сақтау төмендеуі 
байқалады, рухани, адамгершілік қасиеттер мәселесі ерекше рөлге ие болды.   

Жоғарғы оқу орынының жүйесінің міндеті «тарихи ұрпақтан берілетін, ұлттық мәдениетті 
дамыту, Қазақстан халқының тарихи және мәдени үлгісіне құрмет, тұлғаның руханиадамгершілік 
қасиеттерін қалыптастыру» болып табылады [8]. 

Адамгершілік тәрбие – бұл моралдық сананы қалыптастыру, адамгершілік сезімдерді дамыту 
және адамгершілік жүрістұрыстармен дағыдыларды қалыптастыру. Адамгершілік тәрбие 
ұйымдасқан, мақсатқа бағытталған адамгершілік сана, адамгерішілік сезімдерді қалыптастыруы 
қажет.  

Ожегованың сөздігінде адамгершілік адам жетекшілікке алатын ішкі, рухани қасиет, жүріс
тұрыс ережелері деп анықтайды [9]. 

Философиялық сөздікте адамгершілік немесе мораль қоғамдық сананы қалыптастырудың бір 
түрі, ол адамның қоғамдық өміріндегі жүрістұрысын реттеуші жауапкершілік, ұят, 
қайырымдылық, әділеттілік және әділетсіздік түсініктерімен негізделеді деп көрсеткен. 

Даль сөздігінде мораль (франц.)  адамгершілік оқулары, ерік ережелері, адам ұяты деп 
қарастырылған. 

Тұлғаның адамгершілік қасиеттері  тығыз біріккен байланыстар негізінде қалыптасып, 
дамиды. Жағымды адамгершілік қасиеттерді қалыптастыра отырып, қазіргі адамгершілік тәрбиесі 
дұрыс емес көзқарастарды жеңеді. Адамгерішілік түсінігі олар жаттап алынбаған, тереңнен 
түсінілген және моралдық сенімдердің әдетдағыдыларға айналған жағдайында ғана әрекет етеді. 
Мұндай сенімдердің болуы адам тәрбиесінің адамгершілік қатынастарын, адамгершілік 
ересектіктігін тәрбиелеуінде көрінеді. Адамгершілік сананың, адамгершілік сезімнің және 
адамгершілік жүрістұрыстың бірлігі, тәрбие мен тұлғаның адамгершілік дамуының арасындағы 
сәйкес келушілік көрсеткіші. Қараусыз қалу, атаана және педагогтардың тәрбие процессіндегі 
қатесі кейбір жастардың тұрақты түрде қоғамға қарсы жат қылықтардың қалыптасуына әкеледі, 
қайта тәрбиелеу ерекше психологиялықпедагогикалық міндеттерді және арнайы жағдайларды 
жүзеге асыруды қажет етеді.  

Осылайша, студенттермен ересектер арасындағы және басқа да қоршаған ортамен  біріккен 
қатынастар олардың бойында моралдық адамгершілік қасиеттерге бағытталып ұйымдастырылуы 
қажет. Студенттер игеру керек:  

 адамгершілік, 
 патриоттылық,  
 азаматтылық,  
 ұжымдық,  
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 еңбек сүйгіштік,  
 ойлардың болуы,  
 бір біріне көмек және т.б.  
Бұл қасиеттерде адамдарға қатынасындағы адамгершілік мәні, өзінің әрбір әрекетін басқа 

адамдарға пайдасы немесе кесірін ойлау көзқарасын көру қабілеттілігі бар. Бұл көзқарас бойынша 
студенттерде өз әрекеттерінің артын ойлау шеберлігін тәрбиелеу маңызды. 

Адамгершілік тәрбиесінде үлкен мәнге ие жасөспірімдік кезеңдегі идеалдар алады. Олардың 
қалыптасуы адамдардың адамгершілік қасиеттерімен тығыз байланысты, олардың әрекеттері, 
басқалармен біріккен қатынасы. Жағымды адамгершілік идеалдардың болуы оны жүзеге асыруда 
шешімді жағдай болып табылады.  

Идеалды қалыптастыру, ерекше адамгершілік сезімдердің, өзін сыйлаудың  пайда болуы 
жасөспірімдерде қажеттілік деңгейінде болады. Егер оған бұл қажеттілікті қанағаттандыру іске 
асса, оның бойында өзінің құрметіне деген, өзіне деген мақтаныш сезімінің пайда болуына 
алаңдаушылық тумайды. Сонымен қатар, адамгершілікті қалыптастырудың ерекше маңызды 
бөлігі жақсы білім беру адамгершілік идеалдарының болуы нақты бір адам болғанда жүреді. 
Қабылданған немесе құрастырылған адам идеалы оқушының өзін және басқа адамдарды 
бағалауын бағыттайды. Осылайша, идеал үнемі болатын адамгершілік мотивін құраушы болып 
табылады.  

Қарастырылып отырған мәселе «патриоттық тәрбие» термині ғылыми әдебиеттерде біркелкі 
анықтамаға ие емес. Әрбір адам үшін бұл түсінік индивидуалды мәнге ие, ол мәдениет деңгейіне, 
әлемге көзқарасына, өмірлік тәжірибесіне байланысты. Патриоттық тәрбие түсінігі «Отанға деген 
махаббат» дегенді әркім өзінше түсінеді. Онда патриоттық тәрбие денегіміз не? Патриоттық 
тәрбие  бұл Отанға деген махаббат пен сый, оған деген мақтаныш. Бұл процессті жүзеге асыру 
үшін болашақ педагогтарды оқушылардың патриоттық тәрбиесіне дайындығының жүйесін 
негіздеу қажет. Мұндай жұмыстың мақсаты мұғалімдердің дайындығын әлемдік 
көзқарастарындағы құндылықтарды сезінуге жағдай туғызу. Процесс мәні олардың қоғамдық
педагогикалық тәжірибені игерулері, тиімді және белсенді кәсіби қызметарқылы құндылықтар 
бағдарына, шеберліктері мен дағдыларын қалыптастыру. 

Жоғарғы оқу орындарындағы патриоттық тәрбие мақсаты  бұл кең ережелерді игерген, 
халықаралық адам құқығына сәйкес келуші, өз құқықтарын білетін және оны қорғай білетін, 
жүрегінің әмірімен өз міндеттерін орындаушы, Отанмен өзінің арасындағы үзіліссіз байланысты 
сезетін, оның тағдырына жауапкершілікпен қарайтын, өзінің нақты істерімен елге күшті болуына, 
бай болуына көмек көрсететін адам қалыптастыру. 

Тәрбиенің жалпы мақсаты нақты орындалатын (отбасы, оқу орындары, мәдени ұйымдар, БАҚ, 
қоғамдық ұйымдар) тәрбиенің нақты міндеттерін: Отанға деген махаббат Қазақстан 
Республикасына және оның көпұлтты халқына, сыйқұрметпен қарау,, қазақстандық 
патриоттылық (өз еліне қызмет етуге дайындық, отанына деген махаббат) біздің елдің халықтар 
достығына, дәстүріне, тіліне, мәдениетіне, тарихына сыйқұрметпен қарауды орындау болып 
табылады. 

Патриотизмді тәрбиелеу көп қырлы, онда отбасы, оқу орындары, мемлекеттік және қоғамдық 
мекемелер қатысады. Жоғарғы білім беру және патриоттық тәрбие негізінің мазмұны руханилық, 
адамгершілік және жалпыадамзаттық құндылықтар болуы керек. Мүндай құндылықтар қатарына 
біздің ойымызша, Отанына және өз еліне деген махаббат, Конститутцияға беріктік, азаматтық 
парыз, елдің саяси, экономикалық, әлеуметтік және рухани қызығушылықтар, оның өмірі, 
еркіндігі мен тәуелсіздігі, мемлекеттің демократикалық құрылымы, азаматтардың жетістіктері, 
достық, жолдастық, өзінің атабабалырының салтдәстүрлеріне сыйқұрмет, Отан тарихына сый
құрмет жатады.  
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Қазіргі таңда терроризм әлемде кең тараған құбылысқа айналды. Оның саяси немесе 

әлеуметтік, экономикалық, құқықтық, әскери аспектілерімен қатар психологиялық жақтары да бар.  
Бүгінгі күні, терроризм мәселесін әртүрлі зерттеуге бағытталған көптеген зерттеу жұмыстары 
криминологиялық немесе қылмыстыққұқықтық сипат алып отыр. Ал, терроризмді психология 
тұрғысынан зерттеу саласы бар болғанымен, бұл облыста жинақталған ақпараттар толықтыруды, 
қосымша зерттеуді талап етеді. Себебі, психология тұрғысынан терроризмді зерттеу кезінде 
терроризмнің типологиясы, террорист тұлғасы, оның ісәрекеттерінің құрылымы мен мотивтері 
секілді мәселелер тереңірек зерттеледі де, терроризмнің қоғамға тигізетін залалдарының 
психологиялық салдары толық қарастырылмай келе жатыр. Бұл тұста, терроризм – тек қана 
физикалық құрбандық шалу емес, терроризмнің негізгі мақсаты – қоғамды демобилизациялау,  
қорқыныш, сенімсіздікті тудыру екенін ұмытпауымыз керек. Әрине, қандай да болмасын апат, 
зілзалалардың қоғамға әкелген зардаптарынан әрине, қоғамда кері психологиялық салдарлар 
туады. Алайда, терроризм өзінің спецификасы бойынша ерекше акт бола отырып, қоғамда екі 
түрлі салдар тудырады, олардың бірі жағымды спектр, екіншісі жағымсызкері спектр. Сол 
себептен, терроризм арқылы саяси мақсаттарға қол жеткізу үшін зорлауды қолдануды ақтайтын 
көзқарастар мен концепциялардың тарауын, зорлау актілерін дамытуға арналған саяси 
құрылымдарға сүйентін адамдар тобының психологиясын зерттеудің қажеттілігі туындап отыр. 
Әрине, біз, терроризмнің жеке адамға сонымен қатар, жалпы қоғамға  әкелетін жағымсызкері 
салдарын қарастырамыз. 

Топтық бірігу террористік актінің нәтижесі ретінде. Бір жағынан алғанда, бұл аспектіні 
қоғам мүшелерін патриотизмге, қарсы күреске, өзара көмекке тәрбиелейтін жағымды салдар 
ретінде қарастыруға болар еді, алайда бұл аспект, қоғам мүшелерін ұлтшылдыққа, экстремизмге, 
агрессияға, ксенофобияға, шыдамсыздыққа, шовинизмге, варварлыққа алып келе алатын 
жағымсыз аспекті де болып шығуы мүмкін. Яғни, адамдар қауіпті жағдайға түскен кезде, 
террористік актіге, өзін қауіпсіз сезінетін, өзімен мүдделес, пікірлес адамдар тобына бірігуге 
тырысады. Бұл топтарда қауіпсіздікке қол жеткізген мүшелер, басқа қоғамдықәлеуметтік 
нормаларды қабылдамайды және оларды құтқарған үлкен ойынға шыққан ойыншылардың 
қолындағы ойыншыққа айналады.  

Терроризмнің психологиялық салдарына арналған зерттеулердің арасынан ерекше атап өтуге 
лайықты еңбектің бірі  Дж.Голдбергтың Terror Management  Theory – TMT еңбегі. ТМТ 1984 
жылы жарыққа шықты, авторлардың айтуынша, бұл еңбекте келтірілген теориялар, АҚШта өткен 
2001 жылы болған террористік актіден кейін, маңызды, актуалды мәселеге айналды. НьюЙоркте 
орын алған бұл оқиғадан кейін, ТМТ теориясының авторлары өз теорияларының дұрыстығын, 
лабораториядан тыс, психологиялық зерттеулер, практикалық бақылау өткізу кезінде көз жеткізді. 
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Қоғамның террористік актіден кейінгі психологиялық жағдайын 13 қарашада Парижде болған 
террактар сериясынан кейін де байқауға болады. Яғни, осындай жағдайдан кейін, әрбір адам 
өмірдің мағынасы, өзінің өмірінің қауіпсіздігі туралы және де өлім туралы көп ойлай бастайды, 
қорқыныш сезімі, қоғамнан қорқу және қашу секілді ойлар, ісқимылдар қарапайым адамдардың 
күнделікті өмір сүруіне, жұмыс жасауына кедергі келтіреді. Американдық зерттеушілердің 
айтуынша, бұл оқиғалардан кейін адамдарда жаңаша дүниетаным қалыптасады, осы дүниетаным 
адамның ары қарай өмірді қабылдауы және өзінөзі сақтау түйсігін анықтайды [1]. 

Терроризмнің әлеуеметтікпсихологиялық салдары болып табылатын, қоғамға үлкен зардап 
әкелетін қоғамдағы зорлық-зомбылықтың легитимизациясы. Бұл тұста келесі мәселерді түсіндіріп 
өткен жөн, яғни зорлықзомбылық әрекетін үнемі жария етіп көрсету, адам санасында зорлық
зомбылыққа деген сезімдалдықтың, аяныш сезімінің біртіндеп жоюлуына әкеледі. Уақыт өте келе, 
адамдар қатыгездікке толы оқиғаларды бірсарынды қабылдай бастайды, қоғамға деген 
жанашырлық сезімі жоғалады, зорлық көрсету, қорқыту шараларын өз мақсаттарына қол жеткізу 
үшін пайдалана бастайды. Бұқаралық ақпарат құралдары жаңалықтардан үнемі терракт актілерінің 
барысын, нәтижесін көрсетуі, қоғамда бұл акт ақталған, әділ және пайдалы ісәрекет ретінде 
қабылдануы мүмкін. Бұндай жағдайға ұшыраған адамдардың моральдық сферасы өзгеріп, 
зомбылықтың легитимизациясын өз мақсаттарына қол жеткізу үшін бірденбір жол деп қарастыра 
бастайды. Өзінің мақсаттарына қол жекізу үшін легитимизацияны, зорлықзомбылықты құрал деп 
қарастырған тұлғалар өздерін ақтауға тырысады, нәтижесінде редукциядан өтіп, өзінің моральдік 
тосқауылдарын еңсере алады. 

А.Бандура басқарған американдық бір топ ғалымдармен зорлықзомбылық легитимизациясы 
мәселесі бойынша зерттеулер жүргізген. Зерттеу жұмыстары әскери адамдардың, түзету 
орындарының қызметшілері және “execution team”өлім жазасын іске асырушы қызметкерлері 
арасында өткізілген. Осы зерттеулердің нәтижесінде, ғалымдар террористердің, зорлықзомбылық 
саласында жұмыс істейтін қызметкерлердің өзіндік ақталудың келесідей түрлерін анықтаған. 

1. Моральдік тұрғыдан өзінөзі ақтау. Тұлға мемлекет заңдарына қайшы келетін ісәрекеттер 
жасаған уақытта, өзөзінен халықтың, мемлекеттің, діннің мүддесі үшін осындай ісәрекеттер 
жасауға тура келді деп ақталады. Яғни, бұл уақытта тұлға деңгейіндегі өзгеріс болмайды, адамда 
жалпы ішкі құндылықтарын, өмірлік көзқарастарын қайта қарастыру мәселесі туындайды. 

2.Өз ісәрекеттерін басқалардың ісәрекетімен салыстыру. Зорлық көрсету кезінде адам ақталу 
үшін өз ісәрекеттерін, қатыгездік пен жек көрушілікке толы адамның ісәрекетімен салыстыра 
бастайды да, өзінөзі ақтауға тырысады.  

3.Жауапкершілікті мойындамау. Террористер, әскери қызметкерлер бұйрықты тікелей 
орындау кезінде, ісәрекеттің жауапкершілігін террористік топтың лидеріне, бұйрықты берушіге 
немесе басқа да басшыға аударуға тырысады. 

4.Құрбанның дегуманизациясы немесе кінә атрибуциясы. Зорлықзомбылық көрсетіп жатқан 
құрбанға кінә тағу, оның адами қасиеттерін жоққа шығару, адамды жеке тұлға ретінде емес, 
жансыз тіршілік иесі ретінде қабылдау [2]. 

Терроризмнің психологиялық салдарын жеке қарастыратын болсақ, ол бірмағыналы емес. 
Кейбір психологиялық салдар терракт уақыты кезінде немесе терракттан кейін бірден көрініс 
берсе, ал басқа салдар белгілі уақыт өткеннен кейін ғана адам өмірінде белгі береді. Әрине, Жер 
шары тұрғындарының көп бөлігі терроризмді жағымсыз құбылыс деп қабылдағанымен, 
қоғамымызда терроризмді біржақты жағымсыз деп қабылдамайтын, радикалды ойпікірді 
ұстанушылар бар, бұл топтар референтті топтар болып табылады. Оындай референтті топтар 
террористер үшін тиімді. Себебі, референттік топтар террористерге жанашырлық білдіретін 
базисті жағымды топ ретінде қарастырылады, сонымен қатар бұл топтардың мүшелерінің ішінен 
жаңа террористік топтар мүшелерін  рекруттауға болады, яғни жаңа террористік топты жасақтауға 
болады. Осындай типтегі референтті топтардың саны аз болғанымен террористерді сан жағы 
қызықтырмайды, себебі олар үшін ең маңыздысы, осындай кішігірім референтті топтардың тізбек 
реакциясы бойынша үлкен референтті топты құрай алуында.  

Мерзімі жағынан уақыт өте келе адам өмірінен көрініс табатын психологиялық салдарға 
постравматикалық стресстік бұзылысты жатқызамыз. ПТСБ адам өміріне қауіпқатер төндірген 
оқиғадан соң, біршама уақыт өткеннен кейін пайда болып, 6 айға дейін созылуы мүмкін. ПТСБ 
шалдыққан адамдар бойын үнемі қорқыныш, үрей сезімі билейді. Көбінесе, бұл адамдар жаман 
түс көреді, ұйқысыздыққа шалдығады, болған оқиға сценарийін есіне сан рет түсіреді. Соның 
салдарынан, бұл адамдар өз денсаулықтарына зиян келтіреді, гипертония, бас ауруларына, ішек 
ауруларына, т.б. ауруларға шалдығуы мүмкін. Тек қана денсаулыққа байланысты проблемалық 
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мәселелер туындамайды, сонымен қатар, отбасында, жұмыс орнында да проблемалар туындауы 
мүмкін. Осындай проблемалар цикліне жолыққан адамда, тіпті өзөзіне қол жұмсау, суицид 
әрекеттері де көрініс табады. Бұл тұста, БАҚның постравматикалық стресстік бұзылысты 
күшейтуге тікелей ықпал ететінін естен шығармауымыз керек. Себебі, бұқаралық ақпарат 
құралдары, террористік актілерді неғұрлым шынайы, өміршең етіп көрсетуге тырысады. Ресейлік 
ғалым С.Н.Ениколоповын жүргізген зерттеулеріне сүйенсек, 2002 жылы Ресейдің Дубровка деген 
жерінде болған террористік актінің көрінісінің салдарын тек қана БАҚ арқылы күнделікті 
бақылаған адамдардың 20%ы ПТСБ ауруына шалдыққан екен.   

Терроризмнің уақыт өте келе көрініс табатын келесі психологиялық салдары – қорқыныш, 
өлімнен қорқу. Әрбір адамға өлімнен қорқу сезімі тән. Алайда, адамдар өліммен бетпебет 
кездеспегенше, бұл фактіні мойындамауы мүмкін. Бұл үшін террористік актінің құрбану болу 
міндетті емес, террористік актінің түпкі мақсаты – адамды қорқыту, өзінің, жақындарының өмірі 
үшін алаңдату сезімін, көпшіліктің қорқынышын тудыру, хаос орнату. Үрей – бұл сәтте қоғамның 
осал жері болып табылады, әсіресе, көптеген террористік актілер адам саны көп жиналған, 
қоғамдық жерлерде ұйымдастырылады, қорқыныш сезіміне бой алдырған адамдар болса, қауіпті 
қай жерден күтерін білмей, қоғамнан қашуға тырысады. Физикалық құрбандарға қарағанда, 
террористік актілердің психологиялық құрбандары әлдеқайда көп. Себебі, үрей, қорқыныш, өлім 
секілді ұғымдарды БАҚ әлем бойынша тарата алады [3]. 

Келесі психологиялық салдар – дүрбелең. Дүрбелеңнің біз 3 кезеңін қарастырамыз. Бірінші 
кезең – кенеттен қорқу, шок, тосыннан келген қауіпке душар болу. Адам бұл кезеңде қауіпті, 
тығырыққа тірелген күй кешеді. Екінші кезең – абыржу, адам бұл кезеңде шынайы өмір мен өзі 
тап болған ситуацияға объективті баға бере алмайды, хаусқа тап болады. Үшінші кезең – 
интенсивті қорқыныштың «циркулярлы реакция» нәтижесінде күшеюі. Бұл кезеңде бір топ 
адамдардың қорқынышы, басқа топтарға беріледі, соның нәтижесінде қоғамдағы үрей, қорқыныш 
күшейе түседі. Үрей мен қорқыныш бой алдырған ситуацияда адамдар өздерін адекватты ұстай 
алмайды. Мысалы, террористік актіге күдік бар деп ақпарат түскен кезде, көпшілік қорқынышқа 
бой алдырып, құрбандар ғимаратты босатудан бас тартып, құтқарушылардың жұмысына кедергі 
жасаулары мүмкін. 

Қорытындылай келе, терроризм секілді қоғам үшін аса қауіпті құбылсқа төтеп беру үшін, тек 
қана терроризмнің дифференциациясы, мақсаты, психологиялық мінездемесі, т.б.салалардан 
хабардар болу жеткіліксіз. Бұл қылмыстық ісәрекетті адам және қоғамға әкелетін психологиялық 
және әлеуметтік салдарын сарапқа сала алуымыз қажет. Зерттеу объектілері болып – шағын 
референттік топтар болуы керектігін естен шығармағанымыз жөн. Себебі, жасөспірімдік, 
формальді емес, т.б. шағын референттік топтар қоғамда антитеррористік көзқарасқа емес, 
радикалды көзқарасқа ие. Саны жағынан жоғарыда айтылған топтардың аздығынан, бұл топтарға 
психологтар мен әлеуметтанушылар тарапынан қажетті деңгейде көңіл бөлінбейді. Психология 
саласын дәл осы аспектілер тұрғысынан зерттеу, терроризмнің психологиялық салдарын 
зерттеудің жаңа перспективалық жолы болып табылады деген ойдамын [4]. 

Бұрмаланған сана мен ереше логиканың мысалы – тероризм. Терроризмнің әлемдік деңгейде 
орын алған түрлеріне байланысты бірнеше нұсқалары болуы мүмкін, алайда оның сипаты біреу. 
Терроршы тұлғасымен мен әрекетінен қалыпты адамға тән логика іздеудің мәнділігі жоқ. 
Терроризмнің сипаты мына екі факторға келіп тіреледі: қаржы табу және адамдарға зорлық
зомбылық көрсету. 

Бүгінгі таңда, Жоғарғы Оқу орындарында “психология” бөлімдерінде “экстремизм 
психологиясы” атты арнайы курстар бар, бұл курстарда  экстремизмнің тек психологиялық 
мәселелері қарастырылады. Осы тіста, терроризмнің психологиялық алғышарттарын 
қарастыратын, арнайы бағдарламалар сабақ жоспарына енгізілсе деген ұсыныс туындайды.     

Алайда, терроризмнің психологиясы – психологияның жаңадан қалыптасқан бір нұсқасы. 
Жалпы, әлемдік әдебиеттерде тероризм құбылысын психологиялық тұрғыдан нақты суреттейтін 
еңбек әлі де жоқ деп айтса болады. Терроризм мәселесімен ерекше саясаттанушылар, 
әлеуметтанушылар, заңгерлер айналысатындықтан, олар терроризм құбылысын психологиялық 
жағынан суреттейді де, өздерінің мамандықтарына сай мазмұнда бағдар жасайды. Сондықтан, 
болашақта терроризм психологиясы жаңа мазмұнды әдебиеттермен толығып, адамзаттың басты 
жауы атанған құбылысты зерттеуге қолғабысын тигізеді деп ойлаймын. Және міндетті түрде бұл 
қатарға қазақстандық психологтар да өзіндік үлес қосады деген үміттемін.  
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Бүгінгі таңда діни экстремизм мен терроризм сөздерін естімеген адам аз шығар. Баспа немесе 

ғаламтор беттерінен шет елдердегі және Қазақстандағы діни ахуал, соның ішінде діни экстремизм 
мен терроризм тақырыптарына қатысты мәліметтер жетерлік. Бұл аталған мәселенің ғаламдық 
деңгейде орын алып отырғандығының белгісі. 

Қазақстан әлем елдеріне көптеген конфессиялар мен ұлт өкілдерінің бейбіт өмір сүру мекені 
ретінде танылғаны рас. Дегенмен, діни экстремизм  мәселесі біздің елімізді де айналып өткен жоқ. 

Қазірде діни экстремизм мен терроризм ұғымы ислам дініне таңылған қауіпті қосымша 
екендігі өкінішті ақиқат болып отыр. Ғасыр басындағы қарулы қақтығыстар жиі орын алған 
Ауғаныстан, Ирак, Израиль, Палестина аймақтарындағы террактілік актілерді ислам атын 
жамылған радикалды топтардың өз мойындарына алуы ориенталисттік бағыт ұстанушылардың 
«ислам терроризмі» теориясын іс жүзінде дәлелдеп бергендей болды. Бұл жағдай Қазақстандағы 
діни экстремизмнің табиғатын айқындай түседі. Өйткені, тәуелсіздік алғаннан кейінгі діни жаңару 
халықтың басым бөлігінің исламға бет бұруы ата дінімізге үлкен сұраныс туындатты. Кеңестік 
кезеңдегі діни мамандар дайындаудың тоқтатылуы, сәйкесінше қажетті мамандардың жетіспеуі 
ұлты, ұстанымы басқа шет елдік ислам мамандары мен уағызшыларының елге ағылуының басты 
себептерінің бірі болды. Мұндай уағызшылардың арасында радикалды бағыттағы, экстремистік 
көңіл күйдегі («Хизбут Тахрир», «Таблиғи жамағат», уахаббилер т.б.) топтардың өкілдері болды 
[1]. 

Діни экстремизм арнайы оқулықтарда діни экстремизм «басқа дін ұстанушылар мен дінді 
ұстанбайтындарға төзімсіздікті уағыздау, өзге діндерге нақты бір діни ілім шеңберінде қарау, 
бағалау. Басым жағдайларда діни экстремизм дінге қатысты болмай, саяси немесе өзге де 
мақсаттарға қол жеткізу үшін, нақты бір дін қағидаларын жамылғы ете отырып зиянды әрекет 
ету» деп көрсетіледі. Осы анықтамадағы сипаттамаларды негізге ала отырып қарастыратын болсақ 
жоғарыда айтылған дәстүрлі емес діни ағымдардың ұстанымдарын экстремисттік деп бағалауға 
болады. Елімізде мұндай ағымдардың таралу аймақтары да әр түрлі. Сарапшылар пікіріне 
сүйенсек, жихадқа шақыратын экстремисттік ағымдар еліміздің батыс өңірлерінде кең таралған. 
Олар бұл үдерісті батыс өңірінің экономикалық қуатына, яғни мұнай шикізатына қызығушылық 
(аталмыш топ мүшелерінің мұнай құбырларынан мұнай ұрлау фактілері анықталды), Ресеймен 
шекараластық, әсіресе, «әлемдік жихад» экстремистік тобы әрекет ететін Астрахан облысымен 
шекараластық, сондайақ, халықтың дәстүрлі ислам қағидаларынан хабарсыздығын алға тартады. 

Жалпы діни экстермизмнің қай аймақта болмасын (Қазақстан бойынша) таралуына себеп 
болатын бірнеше алғышарттарды атап өтуге болады. Ең алдымен бұл діни сауатсыздық. Дінге 
толық таныммен келмеу діни сауатсыздықтың басты көрінісі болып отыр. Бұл жерде Абайдың 
иманды «якини» және «тақлиди» деп бөліп қарастыруы өзекті болуда. Мұның алғашқысы 
танымнан, ақыл дәлелінен туындайтын шын иман. Екіншісі «өзі ештемені білмей, еш нәрсе 
туралы ойламай, дін иелерінің сөзіне еріп, «ел қалай көшсе, мен де солай көштім» деген 
надандықтан шыққан соқыр сезім, үстірт наным» – бұл қазіргі қоғамға тән, діни сауатсыздықтың 
көрінісі, діни радикалданудың себебі болып отыр [2]. 

Тұрғындардың арасында, әсіресе жастардың өзгелерге еліктеуі, белгілі бір топтың мүшесі 
болуға деген ынтасы соқыр сенімге негізделген діншілдікке әкеледі. Мұндай соқыр сенім діни 
фундаментализмнің, сәйкесінше діни фанатизмнің алғышарттары болуда. Фундаменталисттік 
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көңілкүй экстремизмге апарар жол, өйткені экстремисттік пайымда өзінің ғана діни ұстанымы ең 
шынайы, ақиқат әрі таза деп ұғынылады. Сәйкесінше, өзге дін өкілдеріне төзімсіздік, қысым 
көрсету секілді көңілкүй туындайды. Мұндай ұстаным өз сенімін, көзқарасын мейлінше кең 
тарату, қажет болса күштеп таңу әрекетіне саяды. Осы жағдайда, діни мотивтегі терроризм 
көрінісі мен оның өкінішіті салдары орын алады. 

Ғаламтор кеңістігіндегі экстремистік идеялар тарататын сайттардың еркін қолжетімділігі де 
маңызды себептердің бірі болып табылады. Мұндай сайттарды екіге бөліп қарастыруға болады. 
Мысалы, кейбір сайттар мұсылмандардың қысымға ұшырауы, әсіресе АҚШ, Еуропа, Израильдегі 
мұсылмандар туралы ақпараттар, қанға бөккен адамдардың суреттерін, бейнематериалдарды 
ашық көрсету арқылы күллі әлемді мұсылмандарға жау ретінде көрсетуге ұмтылады. Сондайақ, 
сайттағы түрлі шейхтардың уағыздары бейнежазба түрінде таратылады. Уағыздарда зайырлы 
биліктің исламға жат екендігі, мұндай мемлекет басқарушылары, дін қызметкерлері «діннен 
шыққандар» деген пікір мейлінше дәлелді айтылып, оларға бағынбауға шақырылады. Мұндай 
ақпараттар сауаты төмен, өзін мұсылман санайтын адам санасында қысымдағы мұсылмандарды 
құтқару мен халифат сипатындағы мемлекет құруға қатысу, қажет болса, құрбан болу туралы ой 
туындатады. Өз ойын сайтта берілетін жихадқа шығу, шахид болу туралы хадистер мен аяттар 
арқылы нығайтып, өзгермес ұстанымға, өмірлік мақсатқа айналдырады. 

Келесі сайттар адамды бірден қарулы жихадқа шығып, зайырлы билікті құлатуға 
шақырмайды. Олар зайырлы билік немесе өзге діндегілер туралы сыни пікірлер білдірмейді. 
Мұндай сайттардың сыртқы безендірілуі де тек исламға арналған ақпараттық портал түрінде 
берілуі мүмкін. Олардағы басты мақсат мемлекетте ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрлі дінді 
бөлшектеуден басталады. Мысалы, «http://uraza.kz/» сайтында Рамазан айында оразаны бұзудың 
тыйым салынғандығы туралы: «Ораза тұтудан, оның міндеттілігін мойындамай бас тартқан 
адамның кәпір (дінсіз) екеніне ғалымдар бір ауыздан келіскен» деген ақпарат берілді. Бұл қазақ 
жерінде таралған дәстүрлі Ханафи мазхабына қайшы, мұнда ораза ұстамау діннен шығармайды. 
Сол секілді, беташар, сәлем салу т.б. дәстүрлерді «Құдайға серік қосу» деген пәтуа беретін сайттар 
діни ортадағы бөлінушіліктерді туындатып, діни фундаментализмге итермелейді. 

Берілген сайттардың ортақ ұраны «Таухид – бұл мақсат, ал жихад – оны жүзеге асыру жолы», 
«жихад әркімнің жеке міндеті» деген ой. Бұл ой ашық немесе жасырын түрде мейлінше белсенді 
түрде таратылады, таңылады. Салдары ретінде қоғамда араб елдерінің ұлттық киімін кигендер мен 
мешітке құлағына наушник тағып баратындар пайда бола бастады. Өзге елге жихадқа аттанып 
өлім құшқандар мен өз елінде экстремистік идеяларды таратып түрмеге қамалғандар саны артты. 

Ғаламтордағы экстремистік сайттардың ықпалымен бірге, шет елден діни білім алған 
псевдошейхтардың, псевдоғалымдардың уағызы арқылы «ахилер» мен «ухтилерден» немесе 
«браттар» мен «сестралардан «құралған жамағаттарда қаншама сана уланып, келер ұрпақтың қазақ 
емес тек мұсылман болып, дәстүрден, ділден сусындамай өсіп жатқандығы ойландыратын жағдай. 

Сол себепті, мұндай мәселені шешу ұлттың келбетін сақтаудың кепілі болмақ. Бір ұлттың діни 
ұстанымдар негізінде бөлінуі салдарынан тұтас мемлекеттердің тұрақтылығы шайқалғандығын 
тарих көрсетіп берді. Аталмыш мәселенің алдын алу кезек күттірмейтін шара. Бұл бағытта, заңдар 
қайта қаралып, толықтырылды, арнаулы орталықтар құрылды. Ақпараттық түсіндіру жұмыстары 
күшейтілді. Алайда, діни экстремизммен күресте ең маңызды қадам бұл діни сауаттылық екендігі 
даусыз. Діни сауатты болу үшін белгілібір діни курсты бітіру шарт емес. Діни сауаттылық ұлттық 
тарих, дәстүрмен қатар, әлемдік деңгейдегі үрдістерден хабардар болудан құралады. Өз Отанын 
сүю мен дәстүрін ұстану, тарихын қастерлеу діни сауаттылықтың бір қыры. Өйткені, қазақ 
тарихына үңілген кезкелген адам қазақ халқында өзге елді жаулау, өзге ұлт пен дінді кемсіту 
секілді көріністердің орын алмағандығын көреді. Сондайақ, ұлттық дәстүрдің ислам шарттарына 
қарсы келмейтіндігін, тіпті үндесіп тұратындығын байқау үшін де асқан сауаттылықтың қажеті 
жоқ. 

Діни сауаттылық дін туралы білім ретінде жалпы сауаттылықтың құрамдас бөлігіне айналуы 
тиіс. Барлық әлемдік, дәстүрлі, жаңа пайда болған діни ағымдардың тарихын, ілімін, құндылықтар 
жүйесінен таныпбілу мен жалған діндердің, экстремистік топтардың белгілерін ажырата алу 
дағдысы қалыптасқан адамда радикалды идеяларға қарсы «ақпараттық иммунитет» қалыптасады. 
Осы тұрғыдан алғанда жастар арасында діни сауаттылықты қалыптастырудың негізгі құралы 
ретінде «Дінтану» курсы өзекті бола түседі. Ортаңғы білім беру мектептерінде 2009 жылдан 
бастап оқытылып келе жатқан аталмыш пән қазіргі таңда жаңарту мен толықтыруды қажет етеді. 
Өйткені, қазіргі таңдағы діни ахуал күрделене түсті. Сәйкесінше, «дінтану» пәнінің оқулығына 
әлемдік діндер мен дәстүрлі емес діни ағымдар туралы объективті мәліметтер берумен қоса діни 
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экстремизм туралы түсінік, оның белгілері, ғаламтордағы көріністері секілді күрделі бөліммен 
толықтырылуы тиіс. Аталмыш пәннен сабақ беретін мұғалімдерге арналған әдістемелік құралдар 
дайындалып, біліктілікті көтеру курстары ұйымдастырылуы қажет. Мұндай курстарда арнаулы 
мамандар мұғалімдерге экстремизмнің табиғаты, алғышарттары туралы мағлұматтар беріп, 
экстремистік сайттарды анықтау, салыстыру жолдарын үйретеді. Бұл шара ұстаздардың 
оқушылармен жұмыс істеуге дайындығын арттырады [3]. 

Дін туралы білім мектеп қабырғасымен шектеліп қалмай, арнаулы және жоғарғы оқу 
орындарында жалғасын тапқаны жөн. Студент жастар арасында дінтану курсы қабылдауға ауыр, 
қажетсіз, әйтеуір баға үшін оқылатын курстар қатарында қалмауын қадағалау да маңызды. Осы 
орайда, руханиинтелектуалды жастар тәрбиелеу үшін дінтану курсының қосымшасы ретінде 
дінтануға қызығушылар клубтарын құру қажет. Мұнда дін мәселесіне қызығушылық танытатын 
студентжастар, дінаралық сұхбаттастықты нығайту, діни сауаттылықты көтеру, діни экстремизм 
мен терроризмнің алдыналу секілді түйткілді мәселелерге өз қарастарын қалыптастырып, оларды 
шешу бағдарламарының жобасын дайындау секілді мәселелермен айналысады. Клуб мүшелері 
дінтану курсын оқыту бағдарламасын толықтыру мен жақсарту бойынша да өз ұсыныстарын бере 
алады. Мұның бәрі дін туралы танымды кеңейтуді қызықты әрі қарапайым ете түспек. Дін туралы 
білімге ие, сауатты кезкелген адам өзінің рухани бағдарын дұрыс таңдайды, өзгенің дін ұстану, 
ұлттық, тілдік ерекшелігіне сыйластықпен қарап, құрмет көрсетеді. Яғни, Қазақстанда 
қалыптасқан дінаралық келісім татулықты сақтау мен келер ұрпаққа жеткізуге өз үлесін қосар 
болса, өз кезегінде еркін әрі қызығушылықпен жинақталған білім мен тәжірибе өмір 
соқпақтарында сүрінбеудің кепілі. 

Елімізде етек алып бара жатқан діни алауыздықтың ең басты себебі, алдымен, діни 
сауатсыздықта жатыр. Бір өкініштісі –  адасқан баласын дұрыс жолға бастайды деген алдыңғы 
толқын, аға буынның діни сауат ашуына – жоғарыда айтқан діннен қорқыныш сезімі кедергі 
келтіруде. Діннің жолына түскен жандардың дініміздің қайнар көзінен сусындамай, сүннетке 
қайшы келуі ұлт санасында қалыптасқан қоғамдық көзқарасқа әсер етпей қоймасы анық. 

Бүгінгі таңда белең алып, қоғамның дертіне айналған діни сауатсыздық – кешегі Кеңес 
дәуірінде жүргізілген бір ғасырлық орыстандыру саясатының жемісі. Сан ғасырлар бойы ел 
мәдениетінің рухани діңгегіне айналған асыл дінімізді «апиын» ретінде қаралаудың түбінде 
ұлтымызды ұлт ретінде құрту ниеті жатыр еді. Нәтижесінде халық зиялыcы «халық жауы», молда 
атаулы дүмше атанып, тарихи танымымызға шабуыл жасалды. Оның соңы еліміздің атадан балаға 
мұра болған рухани құндылықтарынан адасып қалуына әкеліп соқты. Бақытымызға қарай, 
тәуелсіздіктің арқасында өшкеніміз жанып, өлген тірілді. Бірақ ел санасында үрей философиясы 
қалып қойды. 
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ В КАЗАХСТАНЕ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Шакен И.К. КЭУК, Караганда, Казахстан 
 

Термин «религиозный экстремизм»  не имеет четких правовых «границ», и как политический 
экстремизм, действует в пределах религиозных догм. Ни одна мировая религия на доктринальной 
основе не призывает к насилию. Однако при всей абстрактности и двусмысленности религиозных 
текстов, в определенных условиях религия считает насилие возможным, оправданным и даже 
необходимым. 

Религиозный экстремизм возможно определить как использование религиозного лозунга для 
реализации политических интересов методами насилия, игнорирующими государственное и 
международное право. Зачастую он используется в политических целях, в борьбе религиозных 
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организаций против светского государства или за утверждение власти представителей одной из 
конфессий. [1] 

На сегодняшний день в стране официально запрещена деятельность таких экстремистских и 
террористических организаций как «АльКаида», «Исламское движение Узбекистана», 
«Исламская партия Восточного Туркестана», «Курдский народный конгресс», «АсбатальАнсар», 
«Братья мусульмане», движения «Талибан», «Боз Гурд», «Джамаат моджахедов Центральной 
Азии», «Лашкаре Тайиба», «Общество социальных реформ», «Организация освобождения 
Восточного Туркестана», «АУМ Синрикё» и «ХизбутТахрир». 

Наблюдаемое «религиозное пробуждение» конца XX – начала XXI веков охватившее страны 
Центральной Азии сказалось и на Казахстане. Интерес к собственным корням, религии 
проявляется в строительстве мечетей и знакомстве с религиозной литературой и пр. в целом 
положительными явлениями. Следует отметить, что вместе с умеренной религиозной литературой 
и проповедниками, в регион проникают и экстремистские идеи захватывающие умы молодежи. 
Следствием этого является отток некоторых наиболее радикально настроенных лиц в страны 
Ближнего и Среднего Востока для участия в вооруженных действиях на стороне исламистов. В 
интернете появляется информация о боевиках террористических группировок родом из 
Казахстана воюющих на Ближнем и Среднем Востоке. Эксперты называют разные цифры 
представителей стран Центральной Азии участвующих в боях на стороне исламистов в Сирии и 
Ираке. Численность казахстанцев варьируется от 1000 человек (с позиции антитеррористического 
центра США) до 400 (данные Международного центра исследования радикализма и 
политического насилия). Пропаганда религиозного экстремизма из вне ложится на 
подготовленную почву в особенности в Западных и Южных провинциях Казахстана. По словам 
главного имама Мангистауской области Дуйсена Хасниязова, впервые «ваххабиты» появились в 
регионе в 1994 г. Множество салафитов присутствует также и в Южном Казахстане. По мнению 
политолога В.Н.Романовой количество незарегистрированных мечетей вдвое превышает 
количество зарегистрированных в духовном управлении мусульман Казахстана. Как указывает 
эксперт, это уйгурские и дунганские мечети в ряде районов Алматинской области, узбекские 
мечети Сайрамского района в ЮжноКазахстанской области. [2] 

 В законодательной сфере был принят ряд нормативных правовых актов, направленных на 
противодействие экстремизму, в том числе религиозному.  

В Указе Президента РК от 10 февраля 2000 г. № 332 «О мерах по предупреждению и 
пресечению проявлений терроризма и экстремизма» перед органами государственной власти были 
поставлены следующие задачи. Это – проверка соблюдения законности религиозными 
объединениями и духовными учебными заведениями, а также благотворительными, культурными 
и образовательными организациями с иностранным участием; проведение мониторинга 
деятельности религиозных объединений; обеспечение проведения религиоведческой экспертизы 
распространяемой в стране литературы и др. [3] 

Были приняты Закон РК от 13 июля 1999 г. № 416I «О борьбе с терроризмом» [4]; Закон РК 
от 18 февраля 2005 г. № 31III «О противодействии экстремизму» [5].  

Для предотвращения проявлений экстремизма казахстанские органы власти начали 
осуществлять мониторинг исламских объединений. Государство приступило к упорядочению 
деятельности религиозных, прежде всего миссионерских организаций. В 2000 г. из Алматинской и 
ЮжноКазахстанской областей было депортировано 69 зарубежных исламских проповедников [8].  

Причины возникновения религиозного экстремизма: 
1.указывается деятельность зарубежных миссионеров; 
2.отсутствие правовых аспектов урегулирования межрелигиозных конфликтов в Казахстане; 
3.полное бездействие действующих властей; 
4.религиозная безграмотность населения. 
         Факторы способствующие возникновению религиозного экстремизма: 
1.   снижение жизненного уровня населения; 
2.   прогрессирующая безработица. 
Факторы, которые не позволяют развивать религиозным экстремизмом: 
1.традиционный ислам среди титульной нации не имеет глубоких корней и является больше 

историкокультурным фоном; 
2.сложившийся определенный менталитет населения Казахстана позволяет говорить о 

толерантном отношении ко всем религиозным объединениям; 
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3.среди населения Республики отсутствуют многочисленные группы, способные стать 
носителями экстремизма; 

4.существует контроль со стороны государства за деятельностью религиозных объединений, 
который во многих случаях не позволяет религиозным объединениям проводить открытую 
пропаганду своих воззрений или учений. 

Активизация пропаганды международного религиозного экстремизма нацеленного в 
основном на молодежь, в совокупности с неспособностью задавить экстремистов силовыми 
методами позволяет писать о высоком потенциале исламистских группировок в Казахстане, 
включая регионы непосредственно граничащие с Россией на западе республики. Можно 
предположить, что экстремисты постараются использовать сложный национальный состав 
Казахстана в целях пропаганды религиозного экстремизма и сепаратизма среди «нетитульных» 
мусульманских народов страны. В этом контексте салафизм в сочетании с национализмом может 
распространяться и на российские территории со значительным мусульманским населением (со 
стремлением вбить клин между татарами, башкирами, аварцами, даргинцами и пр. 
мусульманскими народами и русскими).  

Казахстанское общество сегодня сталкивается с многообразными вызовами, внутреннего и 
внешнего происхождения. 

Прежде всего, не стоит забывать, что Казахстан является частью центральноазиатского 
региона, считающегося одним из наиболее потенциально конфликтогенных зон в мире. Наиболее 
серьезным идеологическим вызовом духовнорелигиозной целостности казахстанского общества, 
на постсоветском пространстве стала деятельность салафизма.    По мнению представителей этого 
опасного учения, салафизм  направление мусульманской мысли, призывающее ориентироваться 
на пример пророка, его сподвижников и праведных предков (ассалаф ассалихин) и жить по 
канонам времени пророка. Салафиты якобы считают необходимым понимание всех 
вероучительных аспектов религии в точном соответствии с традицией сподвижников (сахабов) 
пророка и последующим за ними поколением табиунов. 

Деятельность такого течения как салафизм требует сегодня научного исследования, поскольку 
вызывает настороженность в обществе, в связи с участившимися в 2011 и 2012 годах событиями, 
связанными с лизмом и экстремизмом. Салафитские организации отличаются тем, что в их 
учении, которое они расценивают как единственно правильную трактовку ислама, присутствует 
особое положение о «неверных» (такфир – обвинение в вероотступничестве и неверии) и призывы 
к джихаду.  

Единственным источником для исповедания веры и извлечения правовых положений они 
объявили Откровение, представленное Кораном и Сунной. Их основной задачей является борьба 
за очищение ислама от различных чуждых, с их точки зрения, ему новшеств, основанных на 
культурных, этнических или какихто других особенностях тех или иных мусульманских народов. 
Борьба может подразумевать в себе, как идеологическое противостояние, так и открытое 
вооруженное сопротивление государственным и правоохранительным органам и т. п. 

Конечной и основной целью является создание теократического государства, существующего 
по принципам шариата, что не соответствует Конституции нашей страны, но и другим светским 
странам. Исследования радикальных течений показывают, что нередко средство массовой 
информации навязывают смысловую связь между такими понятиями и явлениями как исламский 
фундаментализм, экстремизм, радикализм, терроризм, которые рассматриваются как 
свойственные именно религии мусульман. Неопределенность понятийного аппарата, как замечает 
востоковед И.А. Алексеев, требует рассмотрение проблемы внутри собственно исламского 
дискурса, т.е. в системе мусульманских понятий и категорий, в которых мусульмане описывают 
окружающую реальность, в том числе и социальнополитического порядка [6].  

Таким образом, рост религиозного экстремизма и распространение его влияния на регионы 
для населения которых не были характерны фундаменталистские взгляды в недавнем прошлом 
есть повсеместное явление в современном мире. Джихадисты активно используют современные 
интернет технологии для работы с молодежью и удачно эксплуатируют межнациональные и 
социальные проблемы населения. Особенно опасно распространение экстремизма в условиях 
пробуждения интереса к своим корням в странах постсоветского пространства, где по причине 
религиозных притеснений в советские времена еще только складываются традиции и люди 
искренне интересуются религиозной тематикой, порой некритично воспринимая наставления 
проповедников из стран Ближнего Востока. В этих условиях России и Казахстану необходимо 
разработать комплекс мер направленных на противодействие экспансии экстремизма. 
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Вопервых, необходима кропотливая просвещенческая работа в области понимания основ 
веры, которая должна лечь на мусульманское духовенство России и Казахстана. 

Вовторых, следует последовательно повышать доверие граждан к органам власти и 
формировать институты общественного контроля с целью пресечения злоупотреблений 
должностными лицами. 

Втретьих, ответом на попытки разжигания межнациональной вражды должна стать 
комплексная стратегия, нацеленная на решение проблем малых народов с государственной 
поддержкой интереса людей к собственной культуре и традициям. Соучастие граждан всех 
национальностей в общегосударственных процессах, внимание к культуре разных народов должно 
стать эффективным противоядием экстремизму. 

Вчетвертых, органам власти следует оперативно решать социальные проблемы населения, 
поскольку бедность есть непременный спутник радикализма. Особняком в перечне 
профилактических мероприятий должна стать молодежная политика, суть которой должна 
сводиться в предоставлении широкого ряда перспектив для самореализации молодым людям, 
включая религиозную и политическую сферу. Казахстан, как и значительная часть России (где по 
самым скромным оценкам проживают более 10 миллионов мусульман) является неотъемлемой 
частью исламского мира. Не отходя от принципа светских основ государственности, следует 
создавать комфортные условия для этой части нашего общества для недопущения ее отчуждения с 
последующей радикализацией. [7] 

В настоящее время в отношении ограничения проникновения религиозного экстремизма на 
государственном уровне проводится комплекс мер, направленных на регулирование деятельности 
конфессий и сект, проведение профилактических мероприятий по выявлению незаконно 
действующих представителей тех или иных религиозных объединений, а также на выявление и 
локализацию источников распространения литературы религиозной направленности, в которой 
пропагандируется насильственное изменение конституционного строя. 
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Сегодня наша планета насчитывает больше 250 государств, на территории которых 

проживают более 7 млрд. человек. Для успешного ведения дел во всех сферах жизни общества 
учреждаются различные организации, членство в которых дает странамучастницам преимущества 
и поддержку со стороны других государств. Одна из них  Шанхайская организация 
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сотрудничества (ШОС). Это евразийское политическое, экономическое и военное формирование, 
которое было учреждено в 2001 году лидерами государств основанной в 1996 году Шанхайской 
пятерки, в которую на тот момент входили Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. 
После вступления Узбекистана организация была переименована.  

Сегодня государствачлены ШОС занимают больше половины евразийской суши. А население 
этих стран составляет одну четверть всего мирового населения. Если брать в расчет государства
наблюдатели, то жители стран ШОС – это половина населения нашей планеты. 

Страны ШОС активно осуществляют деятельность в области безопасности. В задачу 
организации входит противостояние терроризму, сепаратизму и экстремизму.  

 В сложившейся современной геополитической обстановке в области безопасности 
немаловажную роль играет вопрос как международный терроризм.  

Теракты 11 сентября 2001 года повернули взор мирового сообщества на тогда еще не столь 
как сейчас глобальную проблему как терроризм. Резкий качественный и количественный рост 
терроризма по всему миру дал серьезный импульс не только международному сотрудничеству 
государств в борьбе с этим злом в рамках уже существующих международных организаций, но и 
созданию новых международных организаций, прежде всего региональных. 

Именно региональные международные организации позволяют наиболее эффективно и 
оперативно согласовывать воли своих членов в различных регионах мира. Особую опасность 
терроризм представляет в АзиатскоТихоокеанском регионе и в Средней Азии, на постсоветском 
пространстве, где в условиях правового нигилизма и острых межнациональных противоречий 
сложились идеальные условия для развития экстремизма и сепаратизма. Именно поэтому создание 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) можно считать исторически предопределенным 
[1]. 

Шанхайская организация сотрудничества была создана из так называемой «Шанхайской 
пятерки», образованной Россией, Казахстаном, Киргизией, Китаем и Таджикистаном после 
подписания Соглашения об укреплении доверия в военной области в районе границы в 1996 г. и 
Соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы в 1997 г. 

Первое из этих двух соглашений было подписано в Шанхае, что дало основание для 
появления термина «Шанхайская пятерка». 

А уже в июне 2001 г. в Шанхае на встрече глав шести государств  России, Китая, Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана и Узбекистана  было официально объявлено о создании ШОС. Тогда же 
была принята Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, именуемая ныне 
Шанхайской конвенцией 2001 г. 

При этом ШОС стала организацией, которая первой на международном уровне предложила 
нанести удар по терроризму, а сама Шанхайская конвенция в ст. 1 впервые на международном 
уровне закрепила определение неотъемлемых элементов терроризма — сепаратизма и 
экстремизма как насильственных деяний, преследуемых «в уголовном порядке в соответствии с 
национальным законодательством договаривающихся сторон» [2]. 

Конвенция относит к терроризму «любое другое деяние, направленное на то, чтобы вызвать 
смерть какого  либо гражданского лица или любого другого липа, не принимающего активного 
участия в военных действиях в ситуации вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое 
телесное повреждение, а также нанести значительный ущерб какому  либо материальному 
объекту. 

Равно как и организацию, планирование такого деяния, пособничество его совершению, 
подстрекательство к нему, когда цель такого деяния в силу его характера или контекста 
заключается в том, чтобы запугать население, нарушить общественную безопасность или 
заставить органы власти либо международную организацию совершить какое  либо действие или 
воздержаться от его совершения, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с 
национальным законодательством сторон» [3]. 

Сотрудничество в борьбе с терроризмом является важнейшим направлением деятельности 
ШОС и даже системообразующим элементом этой международной организации. 

Проблема международного терроризма и религиозного экстремизма особо остро стоит на 
территории Центральной Азии в силу значительной активизации экстремистских организаций 
исламского характера  в Средней Азии и ставшый затяжным военный конфликт в Афганистане. 

Как справедливо отмечает Син Гуан  Чен, «Для Казахстана, Киргизии и Таджикистана 
участие в Шанхайской организации сотрудничества дает возможность привлечь военно
политические ресурсы России и Китая для отражения угроз, что немаловажно, учитывая 
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ограниченные возможности бывших среднеазиатских республик Советского Союза» [4]. Именно 
благодаря этому ШОС является международной организацией, активно использующей механизмы 
как многостороннего, так и двустороннего сотрудничества государств  участников. 

Именно обозначившееся стратегическое партнерство России и Китая как двух ядерных держав 
и постоянных членов Совета Безопасности ООН определяет значимость и международный вес 
ШОС в более значимой мере, чем даже совокупный демографический и территориальный 
потенциал всех государств  членов этой международной организации. 

Основы регионального сотрудничества в борьбе с терроризмом были заложены 7 июля 2002 
г., когда в Петербурге главами государств — членов ШОС были подписаны Декларация глав 
государств  членов ШОС и Хартия ШОС, в которой четко зафиксированы цеди, принципы и 
новые направления сотрудничества ШОС, по сути, новая международноправовая база этой 
организации. 

В частности, в ст. 1 Хартии в качестве одной из основных целей и задач ШОС отмечено 
«совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их проявлениях, 
борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами транснациональной 
преступной деятельности, а также незаконной миграцией». 

Кроме того, было принято Соглашение о региональной антитеррористической структуре  
РАТС. Как следует из ст. 3 этого международного соглашения, Региональная 
антитеррористическая структура (находящаяся в Ташкенте) является постоянно действующим 
органом ШОС и предназначена для содействия координации и взаимодействию компетентных 
органов стран  членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, как эти 
деяния определены в Конвенции. 

Основными задачами и функциями РАТС являются: 
 разработка предложений и рекомендаций о развитии сотрудничества в борьбе с терроризмом 

для соответствующих структур ШОС; 
 содействие компетентным органам сторон в борьбе с терроризмом; 
сбор и анализ информации, поступающей в РАТС от сторон по вопросам борьбы с 

терроризмом; 
формирование банка данных о международных террористических организациях; 
 предоставление информации по запросам компетентных органов 
сторон; 
 содействие в подготовке и проведении антитеррористических командно 
штабных и оперативнотактических учений (по просьбе сторон); 
 содействие в подготовке и проведении оперативнорозыскных и иных 
мероприятий по борьбе с терроризмом (по просьбе сторон); 
 содействие в осуществлении международного розыска лиц, предположительно 
совершивших деяния, указанные в п. 1 ст. 1 Конвенции; 
 участие в подготовке международноправовых документов, затрагивающих вопросы 
борьбы с терроризмом; 
  содействие в подготовке специалистов и инструкторов для антитеррористических 
подразделений; 
 участие в подготовке и проведении научнопрактических конференций, семинаров и т.д.; 
 установление и поддержание рабочих контактов с международными организациями, 
занимающимися вопросами борьбы с терроризмом. 
Таким образом, обеспечение и укрепление военной безопасности государствчленов 

организации является важной, но далеко не главной задачей ШОС. На первый план выходит 
задача обеспечения доверия, дружбы, добрососедства в регионе, а также противодействия новым 
угрозам, главной из которых является террористическая. При этом все усилия государств членов 
ШОС направлены исключительно на поддержание мира и стабильности в своем регионе, более 
того предусматривается расширение географии сфер сотрудничества организации. 

В ближайшей перспективе государствам – членам ШОС предстоит приложить усилия по 
совершенствованию нормативноправовой базы в наиболее значимых областях развития.  

В частности, сосредоточиться на согласовании и принятии в ближайшее время таких важных 
документов, как соглашение по созданию благоприятных условий для международных 
автомобильных перевозок, положение о порядке формирования и принципах функционирования 
специального счета фонда развития, соглашение по борьбе  с незаконной миграцией, 
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антинаркотическая стратегия на 20112016 годы и соглашение о сотрудничестве в области 
здравоохранения [5]. 

Несомненно и то, что решающее значение для процесса объединения государств ШОС имеет 
существование внешних угроз и вызовов стабильности и безопасности государств региона, в 
первую очередь в лице эскалации терроризма и экстремизма, а также проблем экономического 
характера в мире, переживающем непростые процессы глобализации. 
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	By the results of sociological research on the territory of the Karaganda region called themselves believers 69% of respondents. However, the number of practicing believers is much less.  
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	Алимбаев Т.А. КарГУ им.Е.А.Букетова, Караганда, Казахстан 
	В 20-30-е гг. главным направлением деятельности Советской власти в сфере национальной и этнокультурной политики была политика коренизации, или иначе говоря, национализации, государственного аппарата и производства. В этот период происходило активное вовлечение населения республики, в первую очередь коренного, во все сферы жизни советского общества, и, прежде всего, в управленческие структуры. Цель коренизации определялась следующим образом: «...помочь трудовым массам невеликорусских народов догнать ушедшую вперед центральную Россию, помочь им: а) развить и укрепить у себя государственность в формах, соответствующих национально-бытовым условиям этих народов; б) развить и укрепить у себя действующие на национальном языке суд, администрацию, органы хозяйства, органы власти, составленные из людей местных, знающих быт и психологию местного населения» [8, с. 24].  
	Правительство советского союза поощряет право наций на самоопределение, дробя бывшую империю на ряд более мелких национальных советов и республик. Основную ответственность за проведение коренизации большевистское руководство возложило следующие учреждения и организации: Центральный исполнительный комитет (ЦИК) и одна из его палат — Совет национальностей; Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) и входящий в его состав отдел национальностей; и наконец, Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос РСФСР) и его подразделение - Комитет по просвещению национальных меньшинств (Комнац). Надзор за работой этих организаций, а также подавление «националистических» уклонов были поручены нижеприведенным органам: советская политическая полиция (ОГПУ-НКВД); Центральная контрольная комиссия (ЦКК) и Центральный комитет коммунистической партии (ЦК), а также входившие в его состав национальный сектор, кадровый отдел (Орграспредотдел), Оргбюро и Политбюро. Таким образом этнокультурные отношение регулировались в «мягком» и «жестком» руслах.  

	Қазақстанның этникалық құрылымы республиканың тарихи даму ерекшеліктеріне байланысты үлкен айырмашылықтармен ерекшеленіп, қазіргі таңда Қазақстанда 130 дан астам ұлт өкілдері тұратын мемлекет болып табылады. Соның ішіндегі 11 ұлт сан жағынан басымдығымен ерекшеленеді [2]. 
	Жалпы алғанда негізінен Ассамблея жұмысының арқасында біздің елімізде этносаралық және конфессияаралық келісімнің бірегей моделі, әрбір азамат этникалық және діни ерекшелігіне қарамастан Конституцияда кепілдік берілген азаматтық құқықтары мен бостандықтарын толық пайдалана алатындай ерекше сенім, ынтымақ, өзара түсіністік ахуалы қалыптасты. 
	2.Козина В.В. Демографическая история Казахстана: Учеб. пос. - Караганда: Изд-во КарГУ, 2007. 59-60 с. 
	3.Закон Республики Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана» от 20 октября 2008 года № 70-IV. 
	4.Дін және заман ақпараттық журналы. №1 (1) 29 сәуір 2015ж. 25б. 
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	«Қазақстандықтар елдің өркендеуі әр азаматтың еңбегіне, оның біліміне, жауапкершілігіне байланысты болып табылатын біртұтас және бөлінбейтін отбасы». 
	Н.Ә.Назарбаев 
	ЭКСТРЕМИЗМ МЕН ТЕРРОРИЗМНІҢ АЛДЫН АЛУ ЖОЛДАРЫ 
	«Экстремизм» термині – аударма мағынасында шектен тыс көзқарастар мен әрекеттерді ұстану, қоғамдағы тәртіп пен нормаларды жоққа шығару ретінде анықталады.Терроризмнің басты белгілері «зорлық-зомбылық», «үрей туғызушылық», «кінәсіз адамдарға кесірін тигізу». Экстремизмге қарсы күрестің негізгі жолы – олар туралы өз уақытында шынайы мәлімет беру. Бұл орайда ақпарат құралдарының рөлі ерекше болғандықтан, секталардың, экстремистік топтардың қауіптілігі туралы жастарды көбірек хабардар етіп отыру керек. Террорлық жолға түскен адамдардың мұсылман болып қалуы неғайбыл. Себебі дінде адам өлтіру арқылы ізгі мақсатқа жету туралы ұғым мүлде жоқ. Жас ұрпаққа рухани тәрбие беріп, діни сауатын ашу үшін барлық жағдай жасалды дей алмаймыз. Бүгінде жағдай әбден ушыққанда ғана жедел шаралар қолға алынады. Бала тәрбиесі баршамызға ортақ. Осы орайда, адасқан жастар неліктен адамзаттық құндылыққа қарсы шығады? Өз ұлтын өзі жау көріп, «жанды бомба» болып жарылуын қалай түсінеміз? Бұл сауалдардың жауабы - тәрбиеде кемшін кеткен тұстар бар. Діни сауаты жоқ, рухани тәрбиеден жұрдай осындай жандарды әлдебіреулер жолдан тайдыру арқылы санасын роботқа айналдырып, өз мақсатына қолдануда. Тіпті оларды көндіру үшін түрлі дәрі-дәрмектер мен психотроптық заттардың көмегімен арандату жағдайлары да жиі кездеседі. Бұл мәселедегі басты бағыт – ол адамға ненің дұрыс, ненің бұрыстығын үйрету. Ислам діні өзімшілдікке жол бермейді, соғыс пен қантөгіске шектеу қояды. Құран қағидалары қақтығыстың алдын алып, ұрыс-жанжалды харам еткен. Ислам дінінде жазықсыз адамның өмірін қию – үлкен күнә, ауыр қылмыс болып саналады. Ислам террорға, зорлық зомбылыққа, бейбіт жандарға күш қолдануға қарсы. Өкінішке орай соңғы уақытта әлемнің түкпір-түкпірінде ислам атымен сан мыңдаған адамдардың қаны төгіліп жатады. Жаратушы сөзімен айтсақ, бір адамға қиянат жасап, құрбан ету – күллі адамзатқа бағытталған амал ретінде түсіндіріледі. Жалпы террордың ұлты да, діні де жоқ. Ал ислам дінінің терроризм, экстремизммен үш қайнаса сорпасы қосылмайды [1]. 
	Терроризм мәселесін біржола шешу үшін ең алдымен мұсылмандардың ислам дінінде биік адамдық қасиеттерді, заңды қадірлейтін мейірімді әрі тәртіпке бағынатын тұлғаның қалыптасуына басты назар аударатындығын терең түсіне білулері керек. Екіншіден, адамның бойына этикалық қасиеттер дарытып, идеологиялық және өмірлік-стилдік плюрализмді қабылдау бейімділігіне үйрететін зайырлы білім беру жүйесі жүзеге асырылуы керек. Үшіншіден, ата-аналар мен туған-туыстар жас ұрпақты, балаларын сүйіспеншілікке бөлеу үшін отбасы институтын күшейту керек. Төртіншіден, қазіргі БАҚ-та көп кездесетін исламды бұрмалап түсіндіру бағытындағы ориенталистік және неориенталистік қасаң қағидалардан арылу керек. Бесіншіден, құзіретті органдар мен мекемелерде барынша сақ әрі объективті болу керек. Терроризм мен экстремизнің алдын алу мақсатында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бірқатар ірі жобаларды іске асырып, жан-жақты ауқымды жұмыстар атқаруда. Атап айтсақ, ең әуелі кадр мәселесін қолға алып, медреселер ашу арқылы жасөспірімдердің діни сауаттылығын арттыруда. Еліміздегі имамдарымыздың білімі мен біліктілігін көтеру үшін республика аумағында маңызды семинарлар өткізіліп, Бас мүфтидің бастамасымен Қазақстанның түкпір-түкпірінде дін тақырыбына қатысты конференциялар мен кездесулер ұйымдастырылуда. Бірақ бұл жұмыстармен тек діни басқарманың айналысуы жеткіліксіз. Егер діни сауаттылықты насихаттаған осындай игілікті істерді бүкіл мұсылман баласы жаппай қолға алса, адамзатқа қауіп төндірер экстремизм мен терроризмнің алдын алуға болатындығын естен шығармайық.  
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	ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА  
	СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В КАЗАХСТАНЕ 

	 Как известно, экстремизм в самом общем виде характеризуется как приверженность к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила.  
	В законе Республики Казахстан   от 18 февраля 2005 года №31-III ЗРК «О противодействии экстремизму» в статье 1 отмечено, что экстремизм - организация и (или) совершение: физическим и (или) юридическим лицом, объединением физических и (или) юридических лиц действий от имени организаций, признанных в установленном порядке экстремистскими.[1]  
	1. Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2005 года № 31-III «О противодействии экстремизму» (с изменениями и дополнениями по состоянию на по состоянию на 16.11.2015 г.). Астана. 2015. 
	4. А.С.Суинова, Т.Ж.Газизов. Религиозный экстремизм и терроризм в Республике Казахстан: Ивент-анализ 2011 года// Вестник Каргу. Караганда. 2012.  
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