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Современный мир представляет собой сложный (в плане переплетения и 

проявления экономических, политических, культурных и других процессов 

на глобальном и региональном уровнях) и в то же время хрупкий социальный 

конструкт, разрушение или сохранение которого зависит от многих причин. 

Ни умоляя роли политических лидеров и партий, нельзя не подчеркнуть 

значимость   и других социальных институтов, общественных организаций, 

движений в развитии государств, ставших на путь демократического 

строительства. И среди них социальному институту образования отводится 

одно из важных мест, поскольку именно он занимается не только 

накоплением и передачей знаний, подготовкой специалистов, способных 

решать поставленные социумом задачи, но и формированием нормативной 

личности, олицетворяющей ценностные идеалы общества. Именно от того, 

какая система ценностных ориентаций будет привита подрастающим 

поколениям, какие терминальные и инструментальные ценности будут 

мотивировать их к деятельности и использоваться в социальных практиках, 

зависит, по большому счету, благополучие стран и их будущее [1]. 

Кроме того, и это необходимо особо подчеркнуть, сегодня высшие 

учебные заведения (университеты, институты, академии) становятся 

центрами не только учебно-педагогической, но и научно-исследовательской 

деятельности. На базе вузов создаются различные научные центры, 

лаборатории (научно-учебные, технические, социально-экономические и др.), 

которые нацелены на создание инновационного продукта (в том числе, 

технологий), изучение происходящих в обществе процессов и т.д. Все это 

можно рассматривать в качестве благоприятных условий для сотрудничества 

отечественных и зарубежных высших учебных заведений. Однако, в 

процессе выстраивания данных отношений важную роль, кроме желания 

самих ученых, играет стремление государств к международному 

сотрудничеству, в том числе и научному.   
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Россия и Казахстан являются странами, судьбы которых тесно 

переплелись достаточно давно, историческое прошлое неразрывно связано 

друг с другом, а будущее должно стать блестящим примером эффективного 

партнерства, способствующего развитию независимых государств. Одним из 

путей достижения этого, на наш взгляд, является использование 

возможностей научной дипломатии. Сам термин «научная дипломатия» 

имеет множество интерпретаций, что объясняется различными подходами 

ученых к его осмыслению. Однако, наиболее распространенным и часто 

используемым является определение, разработанное совместно 

Американской ассоциацией содействия развитию науки и Лондонским 

королевским обществом и введенное в научный оборот в 2010г., в 

соответствии с которым научную дипломатию следует рассматривать в трех 

взаимосвязанных между собой аспектах: как дипломатию для науки, как 

науку в дипломатии и как науку для дипломатии [2].  

В рамках направления «наука в дипломатии» ученые выступают в 

качестве экспертов, которые своими советами и консультациями помогают 

высокопоставленным должностным лицам выработать правильную 

стратегию поведения и принимать решения на государственном уровне; в 

рамках направления «дипломатия для науки»  укрепляются  и, по 

возможности, упрощаются механизмы взаимодействия ученых разных 

странах посредством  изыскания новых и развития уже зарекомендовавших 

себя  инструментов международного научного сотрудничества; в рамках 

направления «наука для дипломатии»  создаются и используются различные 

научные организации, альянсы, объединения  в целях улучшения отношений 

между странами. И именно в этом направлении достаточно высока роль 

(преподавателей вузов разных направлений, занимающихся научно-

исследовательской деятельностью, сотрудников лабораторий, научных 

центров, фондов и т.д.). Как отмечают компетентные специалисты в области 

международного сотрудничества –проректор по магистерским и 

международным программам Московского государственного института 

международных отношений А.А.Байков и американский профессор, одним 

из организаторов диалога между НАТО и Россией по экологической 

безопасности в Арктике  П. Беркман, - несмотря на то, что научная  

дипломатия (рассматриваемая как комплекс трех вышеотмеченных 

составляющих)  представляет собой одну из  практик, способствующих  

устойчивости международных взаимоотношений, развитию ее «третьего» 

направления   (науки для дипломатии)  следует уделять особое внимание как 

наиболее важному и потенциально  перспективному ресурсу [3, с.199].  

В этой связи следует подчеркнуть, что образовательные пространства 

высших учебных заведений России и Казахстана, в которых обучаются 

представители разных культур, способствуют благоприятному 

взаимодействию всех его представителей.  И накопленный российскими и 

казахскими вузами в этом плане опыт может быть, по нашему мнению, 
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эффективно использован для формирования единого поликультурного 

образовательного пространства, рассматриваемого в качестве общей 

«специально организованной социальной среды, отражающей специфические 

характеристики многообразия культур» и способствующей «естественному 

процессу взаимодействия участников между собой» [4] для решения путем 

развития интеграционных процессов следующих целевых задач: 

     укрепление и развитие отношений между странами; 

     достижение   целенаправленного и осознанное взаимообогащения 

культур; 

     развитие науки и использование ее достижений для решения 

глобальных и региональных проблем. 

При этом формы научного взаимодействия преподавателей и студентов 

высших учебных заведений России и Казахстана могут быть весьма 

разнообразными:  

     проведение совместных регулярных научно-практических 

мероприятий разного уровня с участием преподавателей и студентов в 

онлайн (англ. online) и офлайн (англ. offline) режиме: конференций, круглых 

столов, вебинаров и т.д.; 

   организация межвузовских научно-исследовательских лабораторий, 

центров, фондов и т.д.; 

   организация и проведение совместных научных исследований по 

темам, представляющим взаимный интерес (разрабатываемых как в рамках 

научных грантов, так и проектов, осуществляемых студентами при 

подготовке своих научно-исследовательских работ и т.д.);     

    публикация результатов совместно проведенной научной работы 

(пов виде статей, монографий, учебных пособий и др. В том числе и в 

соавторстве); 

  осуществления международной академической мобильности; 

  обмен студентами для обучения на долгосрочной и краткосрочной 

основе по профилю подготовки (например, в течение трех месяцев, одного 

семестра и др.); 

 осуществление научных и учебных стажировок преподавателями; 

 приглашение преподавателей для чтения лекций; 

 прохождение преподавателями курсов повышения квалификации. 

Следует подчеркнуть, что на кафедре социологии и социальных 

технологий Волгоградского государственного университета уже многие годы 

активно развивается научное направление «Гендерная и экономическая 

социология». Постоянно 2-3 раза в год проводятся научно-практические 

конференции, на которых выступают студенты и преподаватели.  Доклады 

выступающих в виде научных статей публикуются после конференций в 

сборниках бесплатно. Партнерами Волгоградского государственного 

университета в этих мероприятиях выступают Южный Федеральный 

университет (г.Ростов-на-Дону), Финансовый университет при 



Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений в условиях поликультурного общества 

 

8 

 

Правительстве Российской Федерации (г.Москва), Санкт-Петербургский 

государственный университет (г.Санкт-Петербург), Российское общество 

социологов, Научный Центр Российской Академии Образования, 

действующий на базе Волгоградского государственного университета и др. В 

мероприятиях начинают принимать участие    преподаватели и студенты 

высших учебных заведений и из других стран: Китая, Монголии, Казахстана, 

Узбекистана. Например, только в 2020г. прошло три таких конференций при 

участии представителей, в том числе и Казахстана:    

-  6 ноября 2020г. -Третья ежегодная Всероссийская видеоконференция с 

международным участием «Гендерные ресурсы современного мира-2020» 

(Западно-Казахстанский университет имени М.Утемисова, Уральск, 

Республика Казахстан)  

- 4 декабря 2020г. - Пятая ежегодная Всероссийская научная 

студенческая видеоконференция с международным участием «Гендерный 

калейдоскоп-2020» (Западно –Казахстанский университет им. 

М.Утемисова, Уральск, Республика Казахстан). 

- 17 декабря 2020г. - Международная научно-практическая онлайн-

конференция «Динамика современного общества: трансформация жизненных 

миров и структур» (Академия гражданской авиации (АГА), г. Алматы, 

Республика Казахстан). 

Тематика выступлений на конференциях наших зарубежных коллег 

весьма разнообразна: «Гендерные роли в цифровом обществе Китая», 

«Особенности правовой защиты интересов женщин в Республике 

Узбекистан», «Женское движение в Казахстане», «Первые казахские 

женщины, оставившие свой след в истории», «Финансовая поддержка 

матерей одиночек в финансовой системе Казахстана», «Проблема равенства 

мужчин и женщин в контексте Казахстана», 

«Политика гендерного равенства и гендерного регулирования в 

Республике Казахстан» и др. 

Обобщая все вышеизложенное, следует еще раз подчеркнуть: для 

научных международных сотрудничеств высших учебных заведений России 

и Казахстана имеются благоприятные условия. Высшие учебные заведения 

обеих стран располагают большим потенциалом, использование которого в 

рамках научной дипломатии (и в аспекте науки для дипломатии, в частности) 

будет способствовать созданию общего поликультурного образовательного 

пространства, развитию науки, культурной интеграции и сближению наших 

стран. 
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Түйіндеме 
 

Мақалада ғылыми дипломатия шеңберінде Қазақстан мен Ресейдің 

жоғарғы оқу орындарының халықаралық ғылыми әріптестігінің келешегі 

негізге алынады. Жоғарғы оқу орындары арасындағы көпмәдениетті білім 

кеңістігін қалыптастыру, ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру, түрлі 

деңгейдегі ғылыми-практикалық шараларды өткізу, елдердің 

ынтымақтастығы мен ғылымның дамуы үшін жоғарғы оқу орындарының 

әлеуеттік ресурстары айқындалады. 

 

Summary 
 

The article substantiates the prospects of international scientific cooperation 

between higher educational institutions of Russia and Kazakhstan in the 

framework of scientific diplomacy. The potential resources of higher educational 

institutions for creating an interuniversity multicultural educational space, carrying 

out research activities, conducting scientific and practical events of different levels, 

developing science and bringing countries closer together are revealed. 
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Contrary to the general claim that increased immigration automatically affects 

voter preference toward the far-right, we argue that immigration is a political tool 
used by far-right parties for their political success. Findings in this study prove that 
the immigration crisis was a political tool used to delegitimize mainstream 
immigration discourse and undercut the popularity of pro-immigration mainstream 
parties in France, the Netherlands and Austria. We also claim that political parties 
in these countries propagated an immigration discourse that facilitated the 
mainstreaming of their political ideology and also their popularity with the 
electorate. Consequently, resulting in their electoral success in recent elections. 

Immigration is not a strange phenomenon in Europe. It is part of the 
continent’s history. Currently we experience a migration crisis in Europe. Among 
others, conflicts in the Middle East were the single most prominent factor. Among 
other conflicts, the Syrian unrest which started in 2011 produced a shocking 
immigrant population [Muzalevskaya, 2016]. Immigrants targeted countries like 
Greece and Slovenia as countries of first-entry, then they tried to reach other 
countries in Western Europe such as Germany France, the Netherlands and 
Austria. 

 In meanwhile the political landscape in Europe is also changing. Political 
parties that were once considered marginal and at the periphery of European 
politics are becoming mainstream parties [Öner, 2014]. The increase of far-right 
parties in Europe is evident in their recent electoral triumph. Far-right parties 
increased their voter percentages in electoral contests that followed the 
immigration crisis. The political triumph of the far-right was evident in both 
national and European Parliamentary elections.  

One of the far-right parties that recently had an unparalleled success in its 
electoral history is the Front National in France (FN). Between 2012 and 2017 the 
FN almost doubled its voter percentage in national elections. In the 2012 
presidential elections the Front National acquired 17.9 percent. In the first round of 
the 2017 presidential elections the party won 21.7 percent of casted votes, and in 
the second round it secured 33.9 percent. The electoral success of the Front 
National was replicated at the European level. In 2014, the Front National’s voter 
percentage in the European Parliamentary elections quadrupled and the party 
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gained 20 more seats in the European Parliament. In the 2009 European elections 
the FN won 6.3 percent and secured 3 seats in the European Parliament. In the 
subsequent 2014 elections the party won around 25 percent, which translated into 
23 seats in the European Parliament. 

The rise of the populist radical right in Europe is also evident in the recent 
electoral records of the Freedom Party in Austria (FPÖ). In the 2013 Austrian 
parliamentary elections the FPÖ secured 20.5 percent. In the following 2017 
parliamentary elections it won 26 percent of the votes and secured 51 seats, from 
the 40 seats it had acquired in 2013. Evidently, between 2013 and 2017 the 
Freedom Party increased its voter percentage in national parliamentary elections by 
5.5 percent, and also raised its representation in the lower house of parliament by 
11 seats. Also, between the 2010 and 2016 presidential elections the FPÖ more 
than doubled its voter percentage. In the 2010 presidential elections the FPÖ won 
15.6 percent of the votes. In the following 2016 presidential elections the party 
obtained 35 percent in the first round.  In the second round it won 49.65 percent, 
and in the third round it obtained 46.7 percent of the votes. The FPÖ made a 
similar electoral gain at the European level. In the 2009 European Parliamentary 
elections the party won 12.71 percent and in the subsequent 2014 polls its voter 
percentage rose to 19.70 percent. The FPÖ’s representation in the European 
Parliament went from two seats in 2009 to four seats in 2014, and its position 
among Austrian parties shifted from forth to third place.  

The Party for Freedom (PVV) in the Netherlands is another far-right party 
that experienced political growth in recent Dutch elections. In the 2006 Dutch 
Parliamentary elections the PVV won 6 seats. In the snap election which was 
conducted in 2010 the party gained 24 seats in parliament. Another snap election 
was conducted in 2012 in which the party won 15 seats. In 2015, electoral support 
for the Party for Freedom appreciated considerably, but gradually declined from 
the beginning of 2016. This decline was however transitory. In the 2017 
parliamentary elections the PVV won 20 seats and became the second largest party 
in the Dutch parliament. Though the electoral gains of the PVV at the national 
level does not show a stable upward trend, given that the party went from winning 
24 seats in 2010 to winning 20 seats in 2017, the revamp in its electoral success is 
evident between 2012 and 2017. During this period the party increased its 
representation in the Dutch parliament by 5 seats. However, at the European level 
the Party for Freedom has maintained a fixed representation in the European 
Parliament, while its voter percentage has depreciated. In the 2009 European 
Parliamentary elections the party won 16.97 percent of the votes and secured 4 
seats, and in 2014 it gained 13.32 percent and maintained its 4 seats in the 
European Parliament.  Though the PVV has not been able to replicate its national 
electoral success at the European level, its resurgence at the national level is a 
significant indication of the growing political influence of this party. 

We argue that these populist radical right parties in France, the Netherlands, 
and Austria, constructed immigration with dramatic rhetoric to impose and 
normalize a contending meaning upon immigration. Through this, their political 



Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений в условиях поликультурного общества 

 

12 

 

programs were mainstreamed, the legitimacy and hegemony of mainstream parties 
were undermined, and they simultaneously ensured their popularity with the 
electorate.  

The Front National in France, the Party for Freedom in the Netherlands, and 
the Freedom Party in Austria used the increasing immigration into Europe, as a 
political weapon in their quest to dominate national politics. These parties 
promulgated three main discourses about immigration. Firstly, they propagated a 
threat discourse that constructed immigration as an economic threat to the people 
and a financial liability on the state. The threat discourse further constructed 
immigration as a threat to national security and the personal safety of the people. 
Also, immigration was discursively constructed as a cultural and an identity threat. 
Secondly, these parties constructed the increasing immigration to Europe as an 
outcome of wrong policies of mainstream pro-immigration political parties on 
border control and the welfare system. The claimed security, identity, and cultural 
threats of immigration are equally blamed on immigration-related state policies, or 
the lack of certain policies to neutralize the hazards of immigration. In the case of 
France, mainstream parties were even accused of stimulating immigration for 
financial gains. Finally, the Freedom Party, the Front National, and the Party for 
Freedom propagated a discourse that portrayed them as the solutions to the 
immigration crisis in their countries, and also the defenders of the economic, 
identity, and security interests of their people. These discourses imposed a 
contending meaning upon immigration that delegitimized mainstream discourse 
about immigration in Europe. Through their narrative about immigration, the FN, 
the PVV, and the FPÖ defamed pro-immigration mainstream parties and weakened 
their electoral support. Also, the discourses portrayed the far-right parties and their 
political programs as the solutions to the immigration crisis and its insecurities. 
Therefore, these parties and their political programs were popularized with the 
electorate, who felt threats from immigration and were convinced by the far-right 
that mainstream parties betrayed their interests. Consequently, the FN, the PVV, 
and the FPÖ were able to gain electoral support that caused their triumph in recent 
elections 

As proven in our study, the immigration crisis did not independently cause the 
rise of the far right in France, the Netherlands, and Austria to political prominence. 
Instead, it was used as a strategic campaign instrument by these three far right 
parties to engineer their political success. Though our study cannot be used as a 
conclusive evidence for other cases, it provides a platform for similar studies to 
probe dominant explanations on immigration and the rise of the far-right, and also 
to investigate the use of immigration as a political tool by far-right parties in 
countries like England, Greece, Hungary and Germany.  

 
 

Notes: 
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Түйіндеме 

 

 Еуропадағы иммиграциялық дағдарыс аймақтағы популистік оңшыл 
партиялардың нығаюына алып келді. Мақалада Франция, Нидерланд және 
Австриядағы әсіре оңшыл популистік партиялардың жеңісі мен 
иммиграциялық дағдарыстың өзара байланысы қарастырылады. Сонымен 
қатар радикал оңшыл партиялардың жетістікке жету үшін иммиграцияны 
саяси құрал ретінде қолданғаны талқыланады. 

 
Резюме 

 

Миграционный кризис в Европе завершился подъемом в регионе правых 
популистских партий. Эта статья в первую очередь исследует связь между 
миграционным кризисом и политическим успехом правых популистских 
партий во Франции, Нидерландах и Австрии. Вопреки общему утверждению, 
что рост иммиграции автоматически приводит к тяготению избирателей к 
ультраправым, в этом исследовании утверждается, что иммиграция является 
политическим инструментом, используемым ультраправыми партиями для 
достижения политического успеха. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКАХ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНА 

 

Ключевые слова: регион, межнациональные отношения, титульная 

нация, бытовые конфликты, урегулирование межнациональных отношений. 

 

 После приобретения независимости республики региона помимо 

экономических, сталкивались с проблемами межнациональных и 

межэтнических отношений. В течении 30 лет эта проблема проявляет себя на 

местном или региональном уровне, и в основном, в межнациональных 

конфликтах. Зачастую данная проблема выходит за рамки границ 

соседствующих республик.  
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 Правительство республик региона принимают необходимые меры для 

сглаживания острых углов межнациональных отношений. За эти годы 

создана необходимая государственная и негосударственная инфраструктура, 

деятельность этих организаций показала недостаточной эффективной своей 

деятельности. Хотя повседневно состоится диалог между государственными 

органами и диаспорами, культурными национальными центрами малых 

этнических групп, избежать межнациональных конфликтов не удается.  

 Межэтнические отношения стали объектом исследований политологов, 

историков, философов, конфликтологов и других смежных наук. 

Исследования ученых в этой области показывают, что причинами 

усложнения и конфликтов межнациональных отношений в регионе являются 

бытовые конфликты, и в основном, после приобретения независимости 

разделения народов внутри республик на «титульную» и «не титульную 

нацию». Кроме того, не исключаются и социально-экономические причины, 

также недостаточная идеологическая работа [1,2,3].  

Истоки межнациональных отношений в регионе обозначается со времен 

1924 года размежевание границ союзных республик. Народы Центральной 

Азии и Казахстана общими историческими наследиями, обшности культур и 

традиций после независимости сталкивались национальной идентичностью, 

определением статуса государственного языка, альфавита и других правовых 

механизмов, определяющих независимости республики. Поэтому за годы 

независимости населения Центральной Азии, в том числе, межнациональные 

и межэтнические отношения всегда играли непоследнюю роль, оказывая 

влияние на ход социально- экономических и политических событий в стране. 

С другой стороны, «не титульная нация» в регионе стала мишенью 

ультранациаоналистических, шовинистических явлений, также политических 

интриг политических партий, внутренних и внешних сил, дестабилирующих 

политическую ситуацию в стране. На стороне не остаются также 

радикальные религиозные силы, скрывающихся под лозунгами «ислама» и 

создающих недоброжелательную атмосферу как для других религий, так и 

между исламскими мазхабами.  Кроме того, в тех республиках, где 

всплывали межнациональные конфликты, они сводятся в основном между 

двумя национальностями – «титульная нация» и «нетитульная нация». К 

большему сожалению, эти конфликты списываются на «бытовые» и зачастую 

виновниками становятся «не титульные нации». 

Общеизвестно, что натянутость межнациональные отношения более 

ярко проявляют себя в анклавах, приграничных зонах, также в регионах, 

компактно проживающих «не титульной нации». Вопрос урегулирования 

вопроса использования анклавов с каждым годом усложняется и является 

проблемой, требующей неотлагательного своего решения. Остро стоит 

проблема анклавов, расположенных в Ферганской долине Узбекистана, 

Таджикистана и Кыргызстана.  
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Натянутые отношения между соседствующими республиками, 

продолжающиеся по сегодняшний день региональные и локальные кофликты 

показывают на не достостаточный уровень урегулирования 

межнациональных отношений в республиках и в целом в регионе. 

В заключении хочется отметить, что государствам необходимо 

разработать дельные механизмы по урегулированию межнациональных 

отношений, не забывая о своих конституционных обязательствах перед 

народами и народностями страны, обеспечивая равные условия для 

сохранения традиций, языка и исторического наследия.  

Немаловажную роль должны играть диаспоры, также 

межгосударственные инфраструктуры, которые несут ответственность за 

разработку и реализацию государственных и межправительственных 

программ по урегулированию межнациональных отношений в регионе. В 

этом плане, особо следует отметить решению и урегулированию 

приграничных вопросов. 
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Түйіндеме 
 

Тәуелсіздік жылдарында облыста ұлтаралық және этносаралық 

қатынастар мәселесі күн тәртібінен түскен емес. Этносаралық қатынастардың 

бастауы республикалар арасындағы шекаралар делимитацияланған күннен 

басталады.Одақтағы «халықтар достығын» белгілейтін ұран тәуелсіздіктің 

алғашқы күнінен-ақ құри бастады. Көрші республикалар ұлтаралық 

қатынастарды мемлекеттік деңгейде реттеуге мәжбүр. Бұл зерттеудің 

мақсаты - аймақтағы ұлтаралық қатынастардың себеп-салдарлық 

байланыстарын зерттеу. 

Резюме 
 

За годы независимости в регионе не снимается с повестки дня 

межнациональные и межэтнические отношения. Истоки межнациональных 

отношений начинается с дня размежевание границ между республиками. 

Лозунг, ознаменавший в союзе «дружба народов» лопнула с первого дня 
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незавысимости. Соседные республики вынуждены на государственном 

уровне регулировать межнациональные отношения. Цель данного 

исследвания является изучать причинные связи межнациональных 

отношений в регионе.  
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The study of the problems of the Central Asian region, especially in the field 

of security, is one of the most urgent. Today, interest in Central Asia is associated 

with the transformation of the geopolitical situation in the region. Central Asia is 

increasingly attracting external players, which allows the region to take a key 

position in the system of international relations. Now Central Asia is an object of 

intersection of the geopolitical interests of many countries. In addition, any events 

taking place in the countries of Central Asia are reflected not only at the regional 

level, but also cause changes throughout Eurasia. 

The CAR is subject to a large number of potential or real-life risks and 

threats. These include: religious extremism, drug trafficking, ethnic conflicts, the 

use of water resources, and others. First of all, intraregional problems that can 

cause confrontation between the states of Central Asia, especially internal political 

instability in the countries of the region, are becoming more acute. 

The geopolitical position of Central Asia determined the influence on it of 

zones of political instability and conflicts, such as the Caucasus, Xinjiang Uygur 

Autonomous Region of China, Afghanistan, and the Middle East. The security 

situation in Central Asia is most threatened by the situation in Afghanistan. As a 

result of the anti-terrorist operation, the Taliban regime fell as the center of radical 

forces. However, the terrorist forces were not destroyed - only their regrouping 

took place: it was established that about 4,000 immigrants from Central Asian 

countries are fighting in the ranks of the Afghan and Pakistani Taliban and 

militants in Syria and Iraq, and the Islamic Movement of East Turkestan has been 

created in North Waziristan (Pakistan) and "Islamic Movement of Uzbekistan ". 

All of them have undergone military training, have acquired international ties and 

can concentrate on the territory of Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan and the 

Xinjiang Uygur Autonomous Region of China as "sleeping cells" [1]. 
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As before, missionaries from Islamic countries such as Saudi Arabia, 

Pakistan, Iran and Turkey are active in the Islamization of the Central Asian states. 

With their support, such radical movements as "Salafis", "Akromids", "Wahhabis", 

"Nurjular" carry out their activities here [2]. 

The problem of Islamist terrorism in Central Asia is viewed through the prism 

of the Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) and the breakaway cells that pose a 

real threat, the threat posed by the IMU has gone beyond the framework of one 

state. 

The organization's activities have moved to the regional level and threaten 

Tajikistan, Uzbekistan and Kyrgyzstan, and more recently, Turkmenistan. Today, 

the problem is not only the IMU itself, but also a splinter cell - the Islamic Jihad 

Union (ISD), as well as a network of “sleeping” cells in Central Asia that maintain 

ties with the IMU and ISD, but are able to operate autonomously [3, p.7]. 

There are a lot of external factors influencing the spread of terrorism in the 

post-Soviet space, in particular on the territory of the CAR states, including: an 

increase the number of terrorist groups in neighboring states, the interest of some 

foreign special services, international terrorist organizations and transnational 

criminal communities in destabilizing the internal political situation in the region 

to weaken local governments and establish their ideological influence; the ability 

to move weapons from neighboring states to the territory of countries in the region; 

interstate contradictions within the region, increased migration from the Central 

Asian states. 

But, in general, it should be noted that the threats associated with extremism 

are more internal than external, that is, they arise not from external interference 

from Islamic countries, but are the result of internal political contradictions and the 

socio-economic situation within the Central Asia. The current situation in 

Kyrgyzstan confirms this. The hard economic situation, as well as the ineffective 

policy of local leaders to stabilize the national economy and social system, led to a 

significant decline in the living standard of the population. According to the World 

Bank data, the level of GDP in Kyrgyzstan and Tajikistan is the lowest among the 

countries of Central Asia. The insignificant growth seen since 2005 gave way to a 

sharp decline since 2015. (See diagram). The volume of industrial and agricultural 

production has decreased; social programs have been cut. Tajikistan is still the 

most difficult region in Central Asia, where the above threats not only remain, but 

are taking on new and much more complex forms. As noted in Tajikistan itself, 

"along with the issues of ensuring strategic stability in the region, the SCO's 

attention is still focused on issues related to the fight against illegal drug and arms 

trafficking" [4]. 

The situation is also aggravated by such factors as corruption and nepotism, 

weakness of law enforcement agencies. The political climate in almost all states of 

the region is characterized by many experts as unstable. Often, the official 

authorities are unable to control part of their territories. It promotes to activation of 
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terrorist and other criminal organizations and groups on the territories of the states 

of region. [5, p.165]  

Thus, in Central Asia, adherence to radical Islam is for the population a form 

of protest against the ineffectiveness of the authorities, non-development of the 

social system. In many ways, it is the ideas of social justice, which are the basis of 

the ideology of a number of radical groups, that attract some of young residents of 

Central Asia to them. 

The "epicenter" of the concentration of conflicts in the region is the Fergana 

Valley. The large cities of the Fergana Valley (consisting of the territories of the 

neighboring states of Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan) - Namangan, 

Andijan, Khujand and Osh, were at one time the spiritual centers of Islam in 

Central Asia: the main religious educational centers were located here. The valley 

has long been famous as a large theological center independent of the official 

authorities. It is no coincidence that many radical forces set the goal of creating an 

Islamic state "FANO" on the territory of Central Asia with a core in the Fergana 

Valley, which, according to the plan, should become a part of the World Islamic 

Caliphate [6]. 

In practically all the republics of Central Asia, the threat of terrorism remains 

a real factor capable of introducing instability into the political life of the region. 

Tajikistan is the most Islamized country in Central Asia. The Islamic Revival 

Party of Tajikistan (IRPT) is the only legal political force of a religious persuasion, 

not only in Tajikistan, but throughout Central Asia. The IRPT set a radical task - to 

build an Islamic state. However, due to the fact that such ideas could not be 

promoted, this organization joined the ranks of opposition parties and movements. 

According to the information notified by the head of the SCO RATS 

Executive Committee E. Sysoev, the IRPT was not only involved in the systematic 

organization of the terrorist underground in the country, but also maintained close 

ties with such groups as the Islamic State, the Muslim Brothers-Ikhwonmuslimin, 

“Jamaat Ansorulloh”, “Hizb-ut-Tahrir”, “Taliban Movement”, “Islamic Movement 

of Turkestan” and others. It was reported that during the period of their activity in 

Tajikistan, the leaders of the IRPT in different years sent over 500 young people to 

foreign terrorist centers [7]. Some citizens join this party, considering Islam an 

alternative to the values offered by the state. The second group of people joining 

the IRPT is residents who are dissatisfied with the economic reforms and 

corruption in the country. As long as the IRPT exists, Tajikistan will not avoid new 

risks associated with extremism and terrorism. 

In Kyrgyzstan, radical Islam is represented by groups of non-traditional 

Wahhabi or Salafi jamaats for the republic - Hizb ut-Tahrir, Akhmadiya, Nurzhiler, 

Suleimaniya and others. Numerous radical Islamist movements were able to take 

root in Kyrgyzstan not only because the low standard of living of the absolute 

majority of the country's population and the failure of the Kyrgyz statehood 

contribute to this. The Islamists did not meet with any resistance from the Islamic 

leaders of Kyrgyzstan. Poor quality of spiritual education, community and 



Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений в условиях поликультурного общества 

 

19 

 

corruption are characteristic of the country's imams. In the Kyrgyz Republic, only 

30-40% of imams have a special theological education [8, p.144]. According to 

experts, in no other country in the region is Islamization happening as fast as in 

Kyrgyzstan. Survey shows that about 50% of the population supports the idea of 

creating an Islamic state [9]. 
The main terrorist organizations in Uzbekistan are the Islamic Jihad and the 

IMU. The group aims to overthrow the secular political regime and establish a 
"Fair Islamic government". Likewise, Hizb ut-Tahrir is active. In Uzbekistan, the 
elimination of all forms of secular opposition has led to the fact that Islamist 
movements are the only existing alternative. At the same time, the Uzbek 
authorities clearly demonstrate intolerance towards terrorists and extremists. On 
April 26, the government passed amendments to the Criminal Code and anti-
terrorism legislation, increasing penalties for aiding and abetting terrorism. Now 
those who finance terrorists face jail terms. The punishment also threatens 
recruiters of extremist organizations and Uzbeks who try to travel abroad to join 
extremist and terrorist groups. It is estimated that hundreds of Uzbeks, up to 
several thousand, are fighting on the side of the rebels in Syria and Iraq. The 
amendments also prohibit the distribution or display of extremist symbols [10]. 

Until recently, it was believed that Turkmenistan is least susceptible to the 
influence of Islamic radicals and, accordingly, there are practically no illegal 
actions motivated terrorism. This was explained by the fact that the Turkmen were 
not committed to the fundamentalist forms of professing Islam, on the one hand, 
and on the other hand, the most severe state control over all manifestations of 
religious life in the country was established [11, p. 157]. Recently, however, the 
situation on the border between Afghanistan and Turkmenistan, which is not a 
member of the SCO very acute. Tension on the border between Afghanistan and 
Turkmenistan is growing, including because of the actions of IS militants. Shohrat 
Kadyrov from the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences 
notes: "Turkmenistan <...> is the most vulnerable in the security system of 
Eurasia." The 750 km border between these two countries does not have the same 
natural obstacles as the border between Tajikistan and Afghanistan. An obstacle to 
sufficiently adequate protection of the southern border of Turkmenistan is the 
neutral status of this country (the fact that it is not a member of the SCO or the 
CSTO). Many experts note the weakness of the power structures of Turkmenistan, 
their low level of training and equipment [12]. 

The most alarming is the intensification of terrorism in Kazakhstan, which 
until recently was considered a prosperous region in Central Asia. Terrorism in 
Kazakhstan was viewed primarily as an external threat, as a danger that could be 
introduced from the outside. Accordingly, the national security system was more 
focused on preventing any threats - interethnic conflicts, drug trafficking, 
economic threats, and corruption. The situation changed in 2011. If in the 90-s it 
was mainly informational, recruiting, propaganda work, in the 2000s there were 
active contacts with foreign states - Afghanistan, Pakistan, the Caucasus region, 
the Middle East. But in 2011 for the first time, were heard about self-explosions (in 
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Aktobe, Atyrau, Taraz), about the murders of police officers, about special 
operations. The events unfolded around the newly declared organization "Soldiers 
of the Caliphate" [13]. The terrorist attack in Aktobe on June 5, 2016, committed 
by a group of Islamic extremists simultaneously engaged in criminal activities, was 
widely publicized. In a terrorist attack using a hijacked passenger bus, two 
weapons stores were attacked (in order to seize weapons) and military unit 6655 of 
the National Guard. In total, 25 people (4 civilians, 3 military men, 18 terrorists) 
were killed in the terrorist attack. On July 18, 2016, a similar terrorist attack took 
place in Almaty [14]. 

From this we can conclude that extremism and terrorism are moving from a 
latent stage to a stage of open, direct actions. The emergence of new threats and 
challenges to world, regional and national security testifies to the fact that the 
problem of ensuring security is becoming more and more urgent. This led to the 
realization of the need to develop and adopt collective measures to overcome this 
problem, to create a reliable system of collective security that would help 
neutralize the negative consequences. The most active of them are the SCO, 
CSTO, EurAsEC. 

The Shanghai Cooperation Organization is one of the largest international 
associations that actively opposes extremism and terrorism. Within the framework 
of the SCO, a regional anti-terrorist structure (RATS) has been created, whose 
activities are promoted to the prevention of terrorist acts by preparing and 
conducting anti-terrorist trainings, creating a system of regular meetings of the 
heads of competent authorities, exchanging information, attracting experts to 
develop anti-terrorist programs. 

In recent years, the situation in Central Asia has deteriorated significantly. 
Now there is a hard situation in Kazakhstan and Kyrgyzstan, associated with the 
aggravation of internal political problems. The threat of terrorism remains high in 
Tajikistan, where there is a mass migration of Tajiks, not only in search of work, 
but also to participate in hostile terrorist organizations. All this suggests that the 
threat of terrorism is very high in Central Asia. But any exertion of extremism 
cannot be defeated by military methods alone. Particular attention should be paid 
to economic development and, first of all, regional cooperation between states, the 
creation of a solid regional institution capable of preventing both internal and 
external threats. 
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Түйіндеме 
 

Мақала Орталық Азия аймағындағы заманауи сын-қатерлер мен қауіп-

қатерлерге арналған. Исламдық экстремизм, терроризм және террористік 

ұйымдарға ерекше назар аударылады. Осы қиындықтардың дамуы мен 

таралуына және аймақтағы терроризмнің алдын алудағы халықаралық 

ұйымдардың рөліне ықпал ететін кейбір себептер көрсетілген. 

 

Резюме 
 

Статья посвящена современным вызовам и угрозам на территории 

Центральноазиатского региона. Особое внимание уделено исламскому 

экстремизму, терроризму и террористическим организациям. Показаны 

некоторые причины, способствующие развитию и распространению этих 

вызовов и роль международных организаций в предотвращении терроризма в 

регионе. 
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1 октября 2020 г. на базе кафедры «Регионоведение и международные 

отношения» Университета «Туран» начат научно-исследовательский проект 

«Устная история миграции 1950-1970 гг. из Китая в Казахстан» в рамках 

грантового финансирования Комитета науки Министерства образования и 

науки Республики Казахстан [1]. Проект ставит целью на основе анализа 

устных историй и сопоставления их с данными архивов и других источников, 

изучить причины, ход и последствия миграции 1950-1970-х гг. из Китая в 

Казахстан, поставив ее в контекст геополитической ситуации, советско-

китайских отношений и рассмотрев процесс миграции сквозь призму 

жизненных историй и свидетельств самих мигрантов.  

 Миграция из Китая в 1950-1970-е гг. стала важным событием в 

новейшей истории советского Казахстана [2, с. 35-53]. Она затронула больше 

100 тысяч жителей приграничных районов Синьцзян-Уйгурского 

автономного района (СУАР) КНР и состояла из нескольких этапов, а пиком 

ее стало массовое бегство людей из Или-Казахской автономной области 

СУАР в связи с “майскими событиями” 1962 г. Массовая миграция 

закончилась в 1963 г., однако нелегальное пересечение государственной 

границы группами молодежи продолжалось до начала 1970-х гг.  

 Миграция 1950-1970-х гг. из Китая в Казахстан относится к 

малоизученным темам не только в казахстанской, но и в мировой 

историографии. Между тем это было событие международного значения, 

представлявшее собой последний эпизод в “большой игре”, соперничества 

между великими державами, которая в ХХ в. сосредоточилась в китайской 

провинции Синьцзян, населенной теми же этническими группами, что и 

советские Средняя Азия и Казахстан. Миграция отразила изменения в 

геополитической ситуации во Внутренней Азии и на Дальнем Востоке, 

связанные с приходом к власти в Китае коммунистов, а также 

трансформацию советско-китайских отношений от “великой дружбы” до 

противостояния в 1960-1970-е гг. Вместе с тем, она повлияла на 

демографическую ситуацию и этническую структуру населения 

приграничных районов Казахстана, способствовав появлению «китайского» 

сегмента среди разных этнических групп (казахов, уйгуров, дунган, татар и 

др.) и формированию группой идентичности мигрантов. Устные истории 

переселенцев впервые используются в проекте для исследования научных 

проблем, связанных с миграцией 1950-1970-х гг.  

 Устная история станет основным, хотя не единственным методом 

научного исследования в проекте: другими методами будут изучение 

архивных документов, периодических изданий на разных языках, мемуарной 

литературы и т.д. Устные истории мигрантов будут изучены в 

сопоставительном плане со сведениями архивных и других источников 

(периодика, дневники и др.), что даст возможность деконструировать 

односторонние нарративы о миграции, рассматривающие ее либо как 

результат враждебных акций со стороны СССР (китайский нарратив), либо 
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исключительно как результат политических репрессий со стороны китайских 

властей (советский нарратив). В проекте будут также применены 

концептуальные и методологические подходы, разработанные в рамках 

исследований по миграции, коллективной памяти и травме (зависимость 

памяти от исторической ситуации, государственная политика истории и 

памяти, избирательность, амнезия, конструированность памяти, 

травматическая память и др.). Наконец, при изучении материалов периодики, 

мемуарной литературы и др. источников будут применены методы контент-

анализа и дискурс-анализа, а при обращении к цифровым данным миграции 

количественные методы (статистический анализ и пр.). 

 В то время, как другие качественные и количественные методы 

научного исследования, применение которых планируется в данном проекте, 

достаточно изучены, устная история в постсоветском пространстве стала 

использоваться относительно недавно и вызывает неоднозначное к себе 

отношение со стороны обществоведов, воспитанных в рамках прежних 

методологий. Поэтому в данной статье мы решили остановиться на 

особенностях устной истории как метода исследования и как 

самостоятельной области в исторических исследованиях. 

 Устная история в научных исследованиях впервые была применена 

после Второй мировой войны в США в проекте по изучению рассказов 

участников войны, которые были записаны и сохранены в технических 

носителях информации. Концепция устной истории тесно связана с другими 

методологическими направлениями в современной историографии, такими, 

как «написание истории «снизу» и «новая социальная история». Они 

направлены на преодоление эссенциализации истории [3], т.е. создания 

генерализированных (обобщенных) односторонних представлений об 

историческом прошлом и соответствующих нарративов [4]. Принцип 

«написания истории «снизу» предполагает взгляд, противоположный тому, 

что создается «сверху» государственными структурами и связанными с ними 

институтами, которые фиксируют, описывают и интерпретируют ситуацию с 

позиции государства (центра). Бытующие представления об историческом 

прошлом в основном носят государство-центрический характер. В 

противовес этому, взгляд «снизу» могут представить любые 

негосударственные акторы исторических процессов, в числе которых могут 

быть представители самых разных слоев населения, включая маргинальные 

группы (субалтерны) [5]. Несомненно, важно совмещать оба эти подхода: 

необходимость их сочетания обоснована концепцией «новой социальной 

истории», согласно которой всесторонний взгляд на социальную историю 

могут обеспечить обращение одновременно к самым разным видам 

источников информации, не только к традиционным, но тем, к которые 

раньше считались в социальных науках неаутентичными.  

 В настоящее время устная история представляет собой достаточно 

развитое направление в социальных науках. В США издается научный 
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журнал с высоким импакт фактором «Обзор устной истории» (Oral history 

review). Издано большое количество обобщающих трудов по устной истории, 

в которых анализируются разные аспекты ее применения. На основе устной 

истории в постсоветском пространстве стали проводиться проекты по 

изучению разных аспектов недавнего прошлого. Например, Институтом 

Открытого Общества в начале 2000-х гг. был поддержан проект «Женская 

устная история», в рамках которого были собраны 119 историй женщин из 

разных этнических групп постсоветских стран. В 2003 г. была проведена 

конференция в рамках гендерных исследований в Бухаре (Узбекистан), в 

которой наряду с докладами более 100 исследователей, была организована 

выставка публикаций по женской устной истории на национальных языках. 

Собранные устные истории воссоздавали «голоса женщин, чей опыт 

иллюстрирует сложности и меленькие победы жизни в советское и 

постсоветское время» [6, c. 6]. Участниками проекта были подготовлены 

разные издания, в том числе двухтомный сборник «Женская устная история» 

[6]. В 2009 г. автор данной статьи участвовал в обсуждении проекта «Устная 

история независимого Кыргызстана» Академии ОБСЕ в Бишкеке, 

отражающего состояние населения и элиты страны в переходный период 

1980-1990 гг. Вопросы теории и методологии устной истории 

разрабатывались в международном проекте «Написание истории «снизу»: 

новая социальная история Центральной Азии», который проводился на базе 

Университета «Туран» в 2010-2012 гг. под руководством автора данной 

статьи.  

 Анализ существующих в настоящее время в исторической науке опыта 

по устной истории позволяет обобщить самые важные аспекты данного 

направления следующим образом.  

    1. Устная история как метод исследования. Как метод устная история 

близка к методу интервью, который применяется во многих областях 

социальных наук. Как качественный метод, интервью респондентов по 

устной истории обладает такими особенностями, как детальное обсуждение 

того или иного периода, процесса, событий, то есть дает глубинную 

перспективу на объект исследования, в чем противостоит обобщениям 

(генерализации), свойственным количественным методам. Вместе с тем, 

недостатками данного метода является множественность  вариантов, которые 

трудно обобщать.  

 2. Устная история как направление (область) исторических 

исследований, представляющее собой фиксацию рассказов, их сохранении с 

целью создания базы данных, которые могут быть использованы другими 

исследователям и аналитиками современности или будущего. Результатами 

данной деятельности могут быть произведение записей на разных носителях 

(аудио, видео), их обработка, транслитерация, перевод (если эти материалы 

не на языке исследования), и хранение их в определенном месте, а также 

издание частичное или полное материалов. В этом случае устная история 
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становится сама объектом исследовательской деятельности и превращается 

из эфемерного нестатичного источника информации в устно-письменных 

источник, который может храниться и передаваться из поколения в 

поколение, как это происходит с письменными источниками.  

 При обсуждении особенностей устной истории на первый план 

выступают ее отличия от письменных материалов. Эти отличия, которые 

кажутся, на первый взгляд, значительными, но при более приближенном 

рассмотрении оказывается не столь уж разительными. В основе любого 

письменного источника находится устная информация, что уже доказано 

источниковедами. Приведу один лишь пример из китайского 

историописания: при составлении сведений о народах и странах, вступавших 

в отношения с Поднебесной империей, использовались разные источники 

информации, в том числе опросы прибывавших посланников, торговцев и 

других иноземцев; эти опросы записывались и предоставлялись в 

историографические комиссии, которые составляли официальные истории 

династий и вписывали сведения о других народах в эти исторические 

сочинения либо в виде самостоятельного раздела, либо в составе других 

разделов. Вместе с тем, существует обратная связь между устной 

информацией и письменными материалами: респонденты часто озвучивают в 

устной форме те известия, которые они почерпнули из письменных 

источников, в том числе книг, газет, журналов, выдавая часто прочитанное за 

свое мнение; в данном случае устная информация формируется за счет 

сведений письменных источников. Алессандро Портелли обращает внимание 

на то, что устные и письменные источники не являются 

взаимоисключающими, в них много общего, в то же время каждый из них 

обладает рядом характерных черт, а некоторые специфические функции 

может осуществлять лишь один тип источника. При этом разные виды 

источников нуждаются в разных интерпретативных техниках. 

 Как отмечает известный теоретик устной истории Пол Томсен, устная 

история уходит корнями в глубокую древность. Во все времена она 

пользовалась доверием людей, причем для некоторых социальных групп, 

устная история была единственной формой сохранения и передачи 

информации. В античных обществах и позже, вплоть до новейшего времени, 

достоверность исторических описаний часто проверялась информацией, 

полученной от свидетельств событий [7, c. 7-8]. 

 При анализе сведений устной истории актуализируются такие факторы, 

как языковые средства, субъективное видение рассказчика, особенности 

памяти человека, исторических фон фиксации устных историй. Остановимся 

на особенностях человеческой памяти, которые выдвигаются на передний 

план при фиксации устных рассказов. Память, прежде всего контекстуальна 

и зависит от ценностей и требований времени. Рассказы об одних и тех же 

событиях, зафиксированные в разное время, могут отличаться отбором 

фактов, подчеркиванием актуальности того или иного вопроса, 
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замалчиванием не соответствующих данному времени событий или фактов. 

Так, например, воспоминания людей о событиях советского периода людей, 

зафиксированные в последние годы советской власти, будут отличаться от 

воспоминаний об этих же событиях людей в постсоветское время. Это 

относится даже к воспоминаниям одних и тех же респондентов.  

 При анализе устных историй приобретает значение не только 

воссоздание каких-то исторических событий. Особенности воспоминаний об 

этих событиях характеризуют ту эпоху, когда эта информация была 

зафиксирована. В этом смысле прав А. Портелли, когда он говорит, что 

память не является пассивным хранилищем фактов, а это активный процесс 

созданий значений: «Значение устных источников для историка заключается 

не только в способности этих источников передавать прошлое, сколько в 

возможности фиксировать изменения, происходящие в памяти. Эти 

изменения отражают усилия рассказчика, направленные на придание смысла 

прошлому и формы – собственной жизни, а также на то, чтобы поместить 

беседу и повествование в их исторический контекст» [8, c. 23].    

 При осуществлении записей устных историй усиливается роль 

исследователя, который становится активным создателем рассказов 

участников событий путем формулирования вопросов к респонденту, 

решением того, что должно быть на первом месте в интервью. Исследователь 

сам выбирает формат интервью, выбирает вопросы, на которые нужно 

получить ответы.  

 С учетом особенностей устной истории на начальном этапе реализации 

проекта «Устная история миграции 1950-1970 гг. из Китая в Казахстан» 

(2020-2022 гг.), можно выделить следующие ее особенности: 

 1. С учетом большого временного отрезка, прошедшего со времени 

миграции, будут записаны жизненные истории мигрантов, которые во время 

переселения были подростками и в лучшем случае молодыми людьми. 

Соответственно все потенциальные респонденты имеют незначительный 

индивидуальный опыт проживания в Синьцзяне; большая часть их жизни 

прошла в советский период и период независимости Казахстана. Это 

ограничение имеет и положительные стороны, связанные с изучением жизни 

мигрантов после пересечения границы.  

 2. Влияние современной геополитической ситуации и политики 

китайских властей в отношении этнических меньшинств Синьцзян-

Уйгурского автономного района КНР (особенно тюрков-мусульман) на 

память респондентов, которые могут иметь опасения в раскрытии своей 

жизненной истории. Наличие родственников в Китае и стремление не 

нанести им вреда, а также развитие в советское время чувства боязни 

открыто говорить о своем прошлом, сделают многих мигрантов закрытыми 

для участия в данном проекте в качестве респондентов.  
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 3. Степень закрытости и опасений может быть разная для 

представителей разных этнических групп, которые представляют 

респонденты (казахов, уйгуров, дунган, татар и др.). 

 Указанные особенности устной истории миграции 1950-1970 гг. из 

Китая в Казахстан делают проект уникальным. Его реализация позволит 

зафиксировать жизненные рассказы последнего поколения участников и 

свидетелей этого важного исторического события в современной истории 

Казахстана. 
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Түйіндеме 
 

Мақалада сапалы зерттеу әдісі ретінде ауызша тарихтың ерекшеліктері 

қарастырылған. Ауызша тарих тек зерттеу әдісі ретінде ғана емес, екінші 

дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан бері дамып келе жатқан тарихи пәннің 

бағыты ретінде қарастырылады. Автор 1950-1970 жылдардағы Қытайдан 

Қазақстанға көші-қонды зерттеуде ауызша тарихты қолданудың нақты 

ерекшеліктеріне назар аударады. 
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Резюме 
 

 Статья рассматривает особенности устной истории как качественного 

метода исследования. Устная история рассматривается не только как метод 

исследования, но и как направление в исторической дисциплине, 

развивающееся со времени окончания Второй мировой войны. Автор 

обращает внимание на специфические особенности применения устной 

истории в изучении миграции 1950-1970 гг. из Китая в Казахстан.  
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Этнополитология как наука имеет предмет и методологию изучения 

различных этнополитических феноменов, объясняет этнополитические 

процессы, являясь формой адекватного отображения этнополитической 

реальности, деятельности отдельных индивидов и социальных групп. При 

этом, стремясь охватить реальность, в научном исследовании мы 

сталкиваемся с различными трактовками и подходами к тем или иным 

дефинициям.  С одной стороны, это естественный процесс научного 

познания действительности, когда отдельные элементы этой 

действительности оказываются сложнее соответствующей теории. С другой 

стороны, для объективного научного анализа необходимы постоянное 

методологическое обоснование и соотнесение новых определений, подходов, 

идей и теорий с ранее принятыми.  

В современных условиях развития общества, которые можно 

охарактеризовать как стремление наполнения общественной жизни 

духовностью, человеческим измерением, наметилась тенденция к социально-

политическому анализу, исходя из интересов отдельных субъектов: 

личности, этноса, определенной социальной группы и т.д.  

Сложившиеся в предшествующую эпоху теоретико-методологические 

подходы к исследованию этнополитических процессов продемонстрировали 

свою недостаточность в современных условиях общественного развития. 
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В этой связи, при анализе зарубежных и отечественных источников по 

проблеме этнополитического процесса было определено существование 

различных теоретических подходов к их изучению, используется различная 

терминология и для определения его сущности. Эта тенденция 

сопровождается и поиском новых понятий и терминов, и новым 

осмыслением, новой интерпретацией.  

Различное понимание сущности этнополитических процессов как 

элемента общих политических процессов, которые имеют свою 

определенную специфику приводит к появлению множества терминов и 

дефиниций, что затрудняет исследование не только теоретико – 

методологических подходов, но прикладных аспектов проблемы.  

Теоретико-методологическая база современного понимания 

этнополитического процесса содержит достаточно широкий спектр взглядов 

на этот социальный феномен.  

Теоретические и методологические исследования этнополитических 

процессов начинаются с 70-х гг. ХХ в., когда собственно и появилась новая 

междисциплинарная отрасль социально-гуманитарного знания – 

этнополитология.  

Одним из первых среди исследователей определение этнополитического 

процесса предложил Л. Драгунский. В его трактовке этнополитический 

процесс раскрывается как процесс взаимодействия достаточно больших 

групп населения, каждая из которых характеризуется с одной стороны, 

определенно артикулированной этнической идентичностью, с другой 

определенными, реально наличествующими или желаемыми, институтами 

суверенитета. Таким образом, выражаемые этими группами этнические 

требования немедленно становятся политическими (расширение 

суверенитета), а политические, экономические или гуманитарные требования 

приобретают этническую окраску. При этом при их реализации 

используются механизмы этнической мобилизации [1]. Данная трактовка при 

всей ее справедливости имеет, по нашему мнению, существенный 

недостаток, который заключается в акцентировании внимания только на 

одной из многих сторон этнополитической действительности - суверенитете 

как конечной цели всякого этнополитического процесса. Вместе с тем, 

ценным остается замечание о роли этнической мобилизации для достижения 

этой цели. 

Анализ теоретико-методологической базы, позволил нам выделить как 

минимум три группы направлений, изучающих этнополитические процессы: 

антропоцентричные, этноцентричные и промежуточные.  

Мы полагаем, что этнополитические явления и процессы необходимо 

рассматривать в более широких предметных границах, так как стержнем 

всякого этнополитического процесса выступают не столько антропные 

структуры сами по себе, сколько их этническое содержание и наполнение. 

Ведь в первую очередь политизируются такие коды этничности, как язык, 
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религия, миф о едином прошлом, границы и территория проживания, 

самоопределение и т. д., и лишь за тем индивидуальная или групповая 

мобилизованная этничность находит свое выражение в политическом 

действии. В силу этого в зависимости от целей этнической мобилизации 

этнополитические процессы по своему содержанию могут быть как 

позитивными, так и негативными. В свою очередь, по результатам 

этнополитическая мобилизация может носить как прогрессивный, так и 

регрессивный характер. 

В целом же можно говорить о неоднозначном и многофакторном 

характере причин, определяющих сущность этнополитических процессов, 

что требует системного подхода к их анализу. Это объясняется тем, что 

этнополитическая сфера определяются как объективными, так и 

субъективными противоречиями, свойственными конкретному социальному 

пространству в конкретное историческое время. 

Традиционно, в объяснении сущности и содержания этнополитического 

процесса наиболее признанными теоретико-методологическими подходами 

являются онтологическая (эссенциалистская), конструктивистская 

(методология постмодерна) и инструменталистская парадигмы. 

Примером онтологической трактовки этнополитического процесса 

являются работы Р.Г. Абдулатипова и его сторонников. Необходимо 

согласиться, что онтологическое понимание этнополитического процесса 

имеет не только внутреннюю логику, но и значимый исследовательский 

потенциал.  

Представители конструктивистского подхода анализируют 

этнополитические явления и процессы в парадигме постмодерна, главным 

тезисом которого является утверждение автономии политической сферы. В 

данном контексте активными акторами этнополитики выступают этноэлиты, 

мобилизующие на политическое участие этническую группу. Однако при 

этом они руководствуются интересами не этнического целого, а в большей 

степени узкогрупповыми интересами.  

Некоторую срединную, но вместе с тем самостоятельную позицию в 

определении сущности этнополитического процесса занимают последователи 

инструменталистской трактовки природы этнополитических процессов, 

представляющей собой попытку совмещения онтологических характеристик 

этноса и методов конструирования этничности. 

Инструменталистский подход представляется наиболее адекватным и 

методологически более продуктивным, ибо суть большинства 

этнополитических процессов состоит в том, что при определенных 

обстоятельствах происходит политизация этничности в рамках ее 

мобилизации. Однако необходимо учитывать тот факт, что 

этноинструментализм невозможен вне социального контекста, т. е. 

мобилизация этнических групп и их политизация невозможна или 
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затруднительна без встречной готовности к этому этнической 

общественности. 

В этой связи, позиция известного российского ученого Л.В. Савинова о 

том, что «Теоретические и методологические основы исследования 

этнополитики и этнополитических процессов в условиях переходных и 

нестабильных обществ актуальны и эффективны в рамках контекстного 

инструментализма как аналитической альтернативы эссенциалистских и 

конструктивистских направлений в современной этнополитологии. 

Контекстный инструментализм как универсальная теоретико-

методологическая концепция позволяет использовать широкий спектр 

знаний, накопленных в рамках этнически определенных отраслей 

политологии, социологии, психологии, а также самой этнологии и новых 

направлений общественной науки, специально изучающих такие социально-

политические феномены, как нация, национализм, миграция и федерация. 

Указанная методология дает возможность выйти на мультидисциплинарные 

и полипарадигмальные исследования этнополитики в условиях 

многосоставных обществ, находящихся на этапе политического и социально-

экономического транзита (переходного периода)» является на, наш взгляд, 

наиболее приемлемой для рассмотрения данной проблемы [2]. 

В методологическом анализе этнополитических процессов можно 

предложить и определенную структуризацию, которая позволит лучше 

осмыслить эти процессы. Структуру этнополитического процесса можно 

представить в следующем варианте: процесс политического властвования 

(достижение и удержание политической власти, управленческий процесс и т. 

п.); процесс политического участия (электоральный процесс, лоббистская 

деятельность и т. д.); этнополитическое поведение; базовые и периферийные 

процессы; субъекты и объекты этнополитики (социальные и 

институциональные); динамика этнополитических отношений. 

Выделение различных структурных компонентов еще раз 

свидетельствует о многоплановости и сложности этнополитических 

процессов. При этом внутреннее содержание такого процесса тесно связано с 

технологиями осуществления власти. Внешние проявления 

этнополитического процесса, в свою очередь, связаны с такими его 

характерными особенностями, как последовательность и длительность, 

прерывность и непрерывность, ускорение и замедление, направленность, 

цикличность и т. д. 

В целом, при анализе различных точек зрения на сущность 

этнополитического процесса, следует иметь в виду, что этнополитический 

процесс есть институционализация политических интересов посредством 

этнической мобилизации и актуализации культурных различий, выработка и 

принятие этнополитических решений, а также реализация программ и 

установок, направленных на достижение политических и иных целей.  
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Кроме того, можно говорить и о типологизации этнополитических 

процессов. При всей сложности и многоплановости этнополитических 

процессов, разнообразия оснований типологизации, можно выделить 

следующие типы этнополитического процесса: этнополитические процессы, 

происходящие в политической среде (процесс развития этнополитических 

партий, этнополитических элит, избирательные кампании и электоральный 

процесс с их участием и т. д.); этнополитические процессы, протекающие в 

неполитической среде (этнополитическая составляющая экономических, 

социальных, культурных, религиозных и иных отношений); 

этнополитические процессы эндогенного характера, обусловленные 

внутренними причинами; этнополитические процессы экзогенного 

характера, детерминированные  внешними условиями и причинами; 

этнополитические процессы эволюционного и революционного характера; 

центростремительные и центробежные этнополитические процессы; 

этнополитические процессы прогрессивного и регрессивного характера. 

Например, рассматривая различные качественные параметры 

этнополитической обстановки в том или ином регионе , исследователь Л. Б. 

Кристалинский  справедливо считает возможным отметить, что они во 

многом изменяются в результате этнополитических процессов и дает свое 

определение последним «как последовательность политических событий и, 

связанное с ними, взаимодействие внешних и внутригосударственных 

субъектов политики, институтов гражданского общества, лидеров этнических 

образований направленное на реализацию (или ущемление, или 

деформацию) интересов определённых этносов» [3]. 

В рамках этнополитических процессов в зависимости от содержания и 

идеологической направленности можно выделить процессы: 

этноцентристские, национал-патриотические, шовинистические, 

патриотические, космополитические, экуменистические и т.п. Формами 

этнополитического процесса служат этнополитическое участие, 

этнополитическая коммуникация, этноэлекторальное поведение, 

этнополитический конфликт и т. д.  

Ласария А.О., российский исследователь отмечает, что «за последние 

годы проведено множество исследований проблем этнополитических 

конфликтов. Большинство из них посвящено рассмотрению хронологической 

цепочки развития конкретных этнополитических противостояний, 

прогнозированию и конструированию последующих этапов конфликтной 

ситуации. Однако причины и факторы развертывания конфликтов на 

этнополитической почве мало проанализированы с политологической точки 

зрения. Тем не менее, выявление предпосылок и катализаторов 

этнополитического столкновения является ключевым звеном в выработке 

взаимоприемлемых и эффективных механизмов урегулирования 

конфликтов» [4].  
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Вместе с тем, внимание исследователей в последние годы привлекает 

рассмотрение влияния этнополитических конфликтов на государственно-

политическое устройство, на положение народов и этнических групп, на 

миграционные процессы, на состояние прав граждан и их массовое сознание.  

Таким образом, говоря об экспликации этнополитических процессов 

можно резюмировать, что они являются сложным и многогранным 

социально-политическим феноменом. Это процессы, отражающие 

межэтнические взаимодействия на уровне межгосударственных отношений в 

сфере политики, включая проблемы национальных государств, диаспор, 

многонациональных государств и т.п., на уровне внутриполитических 

процессов, включая отношения между этническими группами, между 

государствообразующей нацией и другими этносами, проблемы 

национальных меньшинств и т.п. К этнополитическим процессам относятся 

социально-политическая стратификация населения в контексте этнического, 

участие во властных структурах и влияние на политику определенных 

этнических групп, культурная и профессиональная стратификация 

полиэтнического общества, демографические процессы в контексте 

этнического и т.п. Детерминированность этнического, его многомерность 

делает этнополитические процессы присущим общим социально-

политическим процессам.    

Одной из проблем современной политологии является моделирование 

этнополитических процессов, являющихся сложным и многогранным 

социально-политическим феноменом. Это процессы, отражающие 

межэтнические взаимодействия на уровне межгосударственных отношений в 

сфере политики (в контексте национальных государств, диаспор, 

многонациональных государств и т.п.), на уровне внутриполитических 

процессов (отношения между этническими группами, между 

государствообразующей нацией и другими этносами, проблема 

национальных меньшинств и т.п.). К этнополитическим процессам относятся 

социально-политическая стратификация населения в контексте этнического, 

участие во властных структурах и влияние на политику определенных 

этнических групп, культурная и профессиональная стратификация 

полиэтнического общества, демографические процессы в контексте 

этнического и т.п.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в научной литературе на 

сегодняшний день отсутствуют четкие критерии смыслового разграничения 

понятий, связанных с таким явлением как этнополитический процесс. 

«Размытость» формулировок содержательной, терминологической и 

критериальной части теоретических подходов вызывает также отсутствие 

строгого научного определения и других понятий, находящихся в поле 

исследования данного явления. Сложность этой проблемы, на наш взгляд, 

определяется не множеством формулировок используемых понятий, а в 

существовании у исследователей различного понимания их сущности. 
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Очевидно, что этнополитический процесс достаточно сложен в плане 

анализа, так как в нем пересекаются интересы множества групп влияния, 

каждая из которых преследует свои цели, довольно часто противоположные, 

и в силу этого вносящие некоторый элемент случайности. В итоге вследствие 

разнонаправленных векторов интересов различных группировок и огромного 

количества возможных вариантов исхода событий задача предсказания 

развития ситуации с использованием обычных аналитических методов уже 

не представляется легко решаемой. В связи с этим становится актуальным 

поиск и разработка новых методов анализа этнополитической сферы. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Драгунский Д.В. Этнополитические процессы на постсоветском 

пространстве и реконструкция Северной Евразии // Полис, 1995. - №3.- С.36-

45. 

2. Савинов Л.В. Региональная этнополитика в условиях социального 

транзита (на примере Сибирского федерального округа): автореф.дис. на 

соиск. учен. степ. д.полит.н.- Москва, 2013. - 48 с. 

3. Кристалинский Л.Б. Этнополитика в пограничном пространстве 

Российской Федерации: генезис, современное состояние, влияние на 

государственную безопасность: дис. на соиск. учен. степ. д.полит.н.- Саратов, 

2015. - С.56. 

4. Ласария А.О. (Современные теоретико-методологические подходы к 

урегулированию этнополитических конфликтов Государственное 

управление. Выпуск № 63. Август 2017 г. // https://cyberleninka.ru 

 

Түйіндеме 

 

 Мақалада этносаяси процестің мәні мен қазіргі заманғы этносаяси 

процестің негізгі теориялық әдістемелік тәсілдері талданады.Этносаяси 

процестердің анықтамасы, құрылымы, мазмұны және типологиясы жүйелі 

зерттеу әдісі арқылы анықталады.  

Summary 

 

 In the article analyses the essence of the ethnopolitical process, the main 

theoretical and methodological approaches to the modern understanding of the 

ethnopolitical process. Identifies the definition, structure, content and typology of 

ethnopolitical processes, by using a systematic approach to their analysis. 
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САЯСАТЫ  

 

Кілт сөздер: этносаралық қатынастар, азаматтық қоғам, саяси 

тұрақтылық, қоғамдық келісім, демократия, консенсус.  

 

Қай заманды алсақ та сол дәуірдің негізгі өзекті мәселесі болып 

табылатын басты қағидаты, қоғамның тұтастығы мен мемлекеттің 

тұрақтылығы. Мемлекет тұрақтылығын сақтау сол қоғамда өмір кешіп 

отырған әрбір ұлттың, халықтың бірден-бір міндеті болып табылады. 

Американ саясаттанушысы С.Хантингтон болжағандай XXI ғасыр 

әлемдік геосаясатта өткен тарихтағыдай топтық, таптық, идеологиялық 

белгілеріне қарай емес, ұлттық мәдени ерекшеліктеріне қарай бірігейленеді 

(идентификация), топтасады. Соның негізінде мәдени шығу тегі ортақ 

ұлттар, этностар мен басқа жат мәдени ерекшеліктегі ұлттар, этностар 

арасында келіспеушілік, араздық орын алады. Ол қақтығыс мемлекет ішінен 

басталып, аймақтық, жаһандық деңгейге дейін жетеді де, нәтижесінде 

өркениеттер арасындағы қақтығысқа ұласады, деген өзінің дүниежүзін 

дүрліктірген мәлімдемесін жасаған болатын. Уақыт өте әлемдік кеңістікте 

ұлттық-этникалық қақтығыстар жиі орын алып, өз көрінісін беріп, белгілі бер 

деңгейде көрсеткішін арттыруда [1].  

Ғасырлар бойы келе жатқан этносаралық конфликтілерді шешудің 

тиімді әрі әмбебап жолы күш қолдану әдісі әлі күнге дейін өз маңызын 

жоймағандығын, осы конфликтілердің кесірінен 15 миллион адам босқын 

болып басқа елдерді паналап жүргендігін С. Уолф атап өткен болатын [2].  

XXI ғасыр әлемдік аренада дүниежүзі халықтарының басты 

мәселелерінің біріне айналған ұлттық алауыздық, этникалық келіспеушілік 

одан әрмен өрши түсуде. Оны тоқтату не алдын алу іс-әрекетін жасау қай 

мемлекеттің болмасын әлем алдындағы беделін асқақтатары сөзсіз. Ол әр 

мемлекеттің қолынан да келе бермесі де анық. Осыған орай әлем 

халықтарының тыныштығын, бейбіт өмір кешуін қамтамасыз ету мақсатында 

аймақтық, халықаралық деңгейде ұйымдар мен бірлестіктер (БҰҰ, ЕҚЫҰ, 

ТМД, ИКҰ, ШЫҰ т.б.) құрылып, өз деңгейінде қызметтерін атқарып 

отырғанын білеміз. Ал нақты мемлекеттік дейгейде бейбітшілік пен таулыққа 

негізделген іс-әрекеттер тәуелсіздігін алғанына 25 жыл болған Қазақстанда 

нақты өз көрінісін беруде. Ол мемлекет үшін өте ауыр, қиын сәттерге толы 

сан қилы сынақтардан өту нәтижесінде ғана белгілі бір деңгейде қол жеткен 

жетістік. 
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Қазақстан Республикасы өз дамуында әлеуметтік және экономикалық 

күйзеліске ұшырамай, бейбітшілікті және ынтымақтастықты сақтап қала 

алды. Елімізде этносаралық ынтымақтастықтың, мәдениеттер және 

конфессиялар келісімінің өзіндік үлгісі қалыптасты.  

Этносаралық ынтымақтастықпен қатар әлеуметтік келісімнің беріктілігі 

мемлекеттің осы саладағы саясатына байланысты. Республикада этностық 

немесе діни тиістілігіне қарамастан, әр азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарын қамтамасыз ететін құқықтық база құрылған. Мемлекетте 

діни немесе этностық жағынан қысым көрсететін бір де бір заң жоқ. Дәстүрлі 

және либералды құндылықтарды үйлестіру жолымен, мемлекеттік 

құрылыстың негізіне, азаматтық тиістілігіне байланысты ұлттық бірдейлік 

принципі орнатылған.  

Әлемдік тәжірибені және демократияның негізгі құндылықтарын 

ескеретін осы қолайлы бағыт, этносаралық ынтымақтастықтың жоғары 

дәрежесін қамтамасыз етті.  

Саяси партиялардың азаматтық бейбітшілік пен этносаралық 

ынтымақтастықты күшейтудегі үлесі зор. Бұл, біріншіден, этносаралық 

қатынастар саласындағы демократиялық негіздерін қолдап, оны әрі қарай 

дамытады.  

Алайда, этносаралық ынтымақтастық шешуші деңгейде конфессиялар, 

үкіметтік емес ұйымдар және кәсіподақтар тәрізді азаматтық қоғамның 

құрылымдарына байланысты. Азаматтық қоғамның даму барысында 

әлеуметтік келісім орнатылады.  

Қоғамдағы келісімнің жоғары дәрежесін бағалай отырып, күнделікті 

жалпы сана-сезімде және идеологиялық салада пайда болатын нақты 

мәселелерді қадағалап отыру жөн. Әрине, этностар арасында құндылықтар 

жүйесінде және құндылық ұстанымдарында айырмашылықтар бар.  

Әлеуметтік-экономикалық, саяси және тарихи-мәдени салаларында 

пайда болатын мәселелерді шешудегі мемлекеттік органдардың, азаматтық 

қоғам құрылымдарының әрекеттері қаншалықты тиімді, партиялық жүйе 

қаншалықты жетілген? 

Әлеуметтік келісімге, әсіресе әлемдік қаржы-экономикалық дағдарысы 

жағдайында, мемлекеттің тиімді әлеуметтік-экономикалық саясаты 

мүмкіндік жасайды. Әлеуметтік ой-пікірлердің талдауы, Елбасының 

дағдарысқа қарсы бастамалары, этностық тиістілігіне қарамастан 

тұрғындардың көпшілігінде қолдау тапқанын көрсеткен. Осылайша, 

этносаралық ынтымақтастық төмендемеген, керісінше, оның нығайа түскенін 

айтуға болады.  

Алайда, қоғам ішінде негізгі құндылықтар жөнінде, ең бастысы, 

экономикалық және әлеуметтік дамудың бағыттарына қатысты 

келіспеушіліктер бар. 
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Оппозицияның әлеуметтік-экономикалық дамудың біртұтас 

концепциясы жоқ екендігіне қарамастан, оның үкімет бағытын сынауы 

орынды әрі ақталған.  

Осыған орай, атқарушы биліктің экономикалық және әлеуметтік даму 

стратегиясын жүзеге асыру барысына кейбір өзгертулерді енгізу қажет. 

Басқару жүйесін жетілдіру, қоғамдағы бірлікті және этносаралық 

ынтымақтастықты нығайтуға мүмкіндік жасайды.  

Қазақстан халқы Ассамблеясы тәрізді азаматтық қоғамның бірден-бір 

институты, этносаралық қарым-қатынастардың мәдениетін тәрбиелеуге, 

әртүрлі этностық мүдделерді ұштастыруға мүмкіндік жасайды. Әлемдік 

қаржы-экономикалық дағдарыс жағдайында, Ассамблеяның қоғамдағы 

бейбітшілік пен келісімді сақтап қалуға мүмкіндігі мол.  

Президенттің Жолдауын талқылап, Қазақстан халқы Ассамблеясының 

хатшылығы «Болашақ үшін бірігу» атты құжатты қабылдады. Азаматтарды 

этностық тиістілігіне қарамастан біріктіру, Ассамблеяның басты міндеттері 

қатарында. Біздің ойымызша, азаматтық қоғамның осындай беделді 

институты, қоғамды дағдарыстан шығару міндетін шешуге ықпал келтіретін 

әрекеттердің нақты жоспарын өңдеп, қабылдауы қажет [3].  

Алайда, мемлекеттегі этносаралық қатынастардың жағдайын 

дәріптеудің қажеті жоқ. Этностар арасындағы қарым-қатынастар - әр 

мемлекеттің күрделі де бірыңғай емес мәселелердің бірі болып табылады. 

Қазақстанда этносаралық ынтымақтастықтың бірден-бір үлгісінің 

қалыптасқанына қарамастан, ғылыми талдауды және мемлекет саясатында 

ескеруді талап ететін мәселелер бар. 

Тұрмыстық сана-сезімде, сондай-ақ идеологиялық дәрежеде пайда 

болатын империялық ой-пікірдің және этноцентризмнің айқындалуы, 

бірлікке және этносаралық ынтымақтастыққа қарама-қайшы келетін нақты 

факторлар болып табылады. Бір-біріне қарама-қайшы келетін осы екі 

ағымның өкілдері, өз позицияларын дәлелдеу үшін теоретикалық талқылау 

қажет.  

Этноцентризмнің байқалуын (қандай этносқа тән болса да) дұрыс 

бағалау жөн. Өйткені, тұрмыстық дәрежеде пайда болып, дау-жанжалдар 

жалпы этносаралық қақтығыстарға әкеліп соғуы мүмкін. Осы жағдайды 

дұрыс бағалап, мемлекеттік органдардың және азаматтық қоғам 

институттарының құралдарын қолдана отырып, бұл мәселені шешу 

жолдарын іздестіру қажет. Бұл мәселені жасырмай шешу керек.  

Көптеген сарапшылар, біздің елімізде этностық бірдейліктің азаматтық 

бірдейліктен үстемдігі мол, этностық тиістілігіне қарай бөліну айқын 

көрінеді деп санайды. Осыған кейбір анықтамаларды енгізе кетсек. 

Біріншіден, этностық бірдейлік, белгілі кездерде рулық бірдейлік болып 

қабылданады. Екіншіден, этностық сипаты жағынан бөліну, әлеуметтік-

экономикалық бөлінуден басым емес. Осылайша, мигранттардың 28,9%, 

кетудің басты себебі ретінде әлеуметтік-экономикалық жағдайдың 
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төмендеуін атаған және тек 18,7%, ұлтаралық қатынастардың нашарланғанын 

айтқан.  

Этносаралық қатынастардағы көптеген үрдістер жасырын түрде өтуіне 

қарамастан, этностық бәсекелестік, әсіресе, мәдени-тіл саласында айқын 

белгіленген. Бұл қарама-қайшылықтар орыс элитасының орыс тіліне 

мемлекеттік лауазымын беруде айқындалады, ал қазақ элитасы осыны 

болдырмауға ұмтылады. Бейбітшілік және мәдениеттілік формасында өтіп 

жатқан бұл тартыста, орыс этносының өз лауазымын көтеруге талаптануын, 

ал қазақ элитасының мемлекетті құрушы этнос ретінде қазақтардың 

монополиясын сақтап қалуын байқауға болады. Орыс элитасының осы 

бағытын орыс тілін қолданатындар қолдайды, сондай-ақ қазақтар – 

тұрғылықты этностың урбанизацияланған бөлігі. 

ҚР Конституциясында бекітілген орыс тілінің ресми қатынастарда 

қолданылатын тіл мәртебесі қолайлы шешім болып көрінеді. Осымен қатар, 

тіл саласындағы кейбір мәселелер барабар шешімдерді талап етеді. Олардың 

қатарында, біріншіден, іс-қағаздарды мемлекеттік тілде жүргізу мәселесі 

жатады.  

Мемлекеттік жүйедегі этностардың өкілеттілігі мәселесі тиімді реттеуді 

талап етеді. Мемлекеттік басқару органдарында барлық этностар 

көрсетілмеген, бұл салада бір этностың басымдылығы айқын көрінеді. Ресей 

саясаттанушысы А. Куртовтың пікірі бойынша, 130 ұлт тұрақталған 

республикада, этностардың басым бөлігі мемлекеттік-саяси өмірден тыс 

қалады [4].  

Республикада тұрақталған 130 ұлттың ішінде, тек 64 ұлттың өкілдері 

мемлекеттік аппаратта қызмет етеді [5]. 

Соңғы кездерде, этностардың мемлекеттік билік құрылымдарындағы 

өкілеттілігі мәселесінде кейбір өзгерістер байқалада. Бұл, біріншіден, 

Мәжіліске Қазақстан халқы Ассамблеясы ұсынған депутаттары үшін 

квоталарды енгізу. Бұл Парламенттегі этностардың өкілеттілігі мәселесін 

шешуге бағытталған қадам. Алайда, респонденттердің пікірі бойынша, тұтас 

көрініс маңызды өзгерістерге ұшыраған жоқ.  

Социологиялық зерттеудің нәтижесі бойынша, респонденттердің 65,1% 

бөлек ұлттардың (этностық топтардың) биліктегі өкілеттілігін бағалай 

отырып, қазақ ұлтының үстемділігін және беделін белгілеген, сондай-ақ, 

орыс ұлтының өкілеттілігін жоғары бағалаған - 48,9%. Басқа ұлт өкілдеріне 

келетін болсақ, респонденттердің пікірі бойынша, олардың өкілеттілігі 

төмен, бұл, көбінесе, шешен ұлтына қатысты (көрсетілмеген -25,3%). 

Қозыбаев И.М. сарапшының пікірі бойынша, кадрлік саясаттағы 

қиғаштануларды, этностық топтардың тығыз тұрғылықты аудандарында жою 

керек, мемлекеттік тілді толығымен меңгерген этностық топтардың өкілдерін 

мемлекеттік қызмет жүйесіндегі жоғары қызмет орындарына ұсынуды 

тәжірибелеу, сондай-ақ, кадрлік қорларды қалыптастыруда ескеру қажет. 

Оның пікірі бойынша, саяси партияларға да осындай жұмыстар жүргізу 
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керек. Сенімділіктің жоғары дәрежесін ескере отырып, сарапшының ойынша, 

берілген ұсыныстарды іске асыру механизмін жасақтау қажет.  

Жалпы Қазақстан халқының дініне, діліне, тіліне қарамай іштей біртұтас 

қоғамдық құрылым болуға топтасуы (консолидация) үрдісінің табысты 

болуы, оның болашағы – дүниетанымдағы құндылықтар векторының және 

оның бағдарының ұтымды таңдалуына, өрбуіне байланысты екені 

зерттеушілер тарапынан айтылады.  

Елімізде этносаяси проблемаларды болдырмау немесе алдын алу үшін 

біріншіден, этностық топтардың құқығын қорғау, екіншіден, этностық 

дамуды қамтамасыз ету, үшіншіден, жеке адамның құқығын қорғай отырып, 

демократиялық, азаматтық қоғамның ықпалын арттыру қажет. 

Этносаралық қарым-қатынастар қоғам мен мемлекеттің тұрақты дамуын 

қамтамасыз ететін басты фактор болып табылады. Соған орай Республикада 

этносаралық жағдайды анықтау үшін зерттеу (сауалнама) жүргізілген. 

«Қазакстандағы этносаралық жағдайды Сіз қалай бағалайсыз?» деген 

сауалнама еліміздегі бірнеше этнос өкілдерінан алынған болатын. 

 

ҚР этносаралық жағдайды Сіз қалай бағалайсыз? (ұлттар бойынша) 

 

 Этностық тегі 

қаза

қ 

орыс Өзбе

к 

украи

н 

ұйғы

р 

тата
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немі

с 

басқ

а 

 

Сіз ҚР-

ғы 

этнос 

аралық 

жағдай

ды 

қалай 

бағала

йсыз? 

 

Сәтті 

тыныш 

48,2

% 

57,3

% 

54,3

% 

70,6

% 

30,0

% 

45,5

% 

70,6

% 

7,7% 

Жақсылау 36,1

% 

33,2

% 

21,7

% 

14,7

% 

36,7

% 

22,7

% 

17,6

% 

53,8

% 

Ішкі 

шиеленіс 

бар 

11,6

% 

7,8% 17,4

% 

8,8% 26,7

% 

18,2

% 

11,8

% 

15,4

% 

Қауіптілеу 2,2% 1,4% 6,5% 2,9% 3,3% 4,5% 0% 7,7% 

Тіптен 

қауіпті 

0,7% 0,3% 0% 2,9% 3,3% 9,1% 0% 7,7% 

Басқа жауап 1,2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7,7% 

[6] 

Нәтижесінде барлық этнос өкілдері респондеттерінің басым көпшілігі 

70-80% Республикадағы этносаралық жағдайды тұрақты, оң деп, ал 10-15% 

тұрақсыз, қауіпті деп бағалаған. Жауаптардың басым көпшілігі этносаралық 

жағдай тұрақты, қолайлы, жақсылау дегенге саяды. Бұл мемлекеттің 

этносаралық қатынастарды белгілі бір деңгейде барынша тиімді реттеп 

отырғандығын көрсетсе, ал респондеттердің біраз бөлігі этносаралық 

қауіптің тууын жоққа шығармайды.   
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Қазақстанда этникалық қайшылықтарды шешуге бағытталған тұрақты 

әрі оңды үрдіс жүріп жатыр және сонымен қатар біріккен құндылықтар 

жүйесімен топтасқан қазақстан халқы деген тарихи қауымдастықтың 

қалыптасу белгілері көрініс беруде. Ә.Нысанбаевтың пікірінше 

саясаттанушылар «Қазақстан халқы» деген терминді естігенде өзін 

теориялық жағынан банкротқа ұшыраған «кеңес халқы» деген ұғымды еске 

алады. Айта кететін нәрсе: «Қазақстан халқы» тіптен басқа теориялық 

концептіге сүйенеді. Егер «кеңес халқы» жалпының жеке-дараны басып, 

жаншуымен, ассимиляциялауымен қалыптасса, онда «Қазақстан халқы», 

керісінше, жеке-дара мәдениеттердің, яғни ұлттық әлем бейнелерінің дамуы 

мен көркейінің негізіндегі біртұтастық пен бірлік деп қабылданады...» [7] 

деген сөздерінен еліміздегі қазіргі кезеңдегі әлеуметтік, елдік бірліктің, 

ұлтаралық ынтымақтастықтың маңызды екенін аңғаруға болады. Дегенмен, 

осы жерде «Қазақстандық ұлт» емес Қазақстанда бір ғана ұлт – қазақ ұлты 

бар екенін баса айту керек. Ал қалғандары (аз санды болсын, көп санды 

болсын) этникалық топтар болып табылады, басқаша тілмен айтқанда 

этникалық диаспоралар. Ал олардың унитарлық мемлекетте толыққанды 

тарихи субъект болуға мүмкіндіктері шектеулі және тарихи қисынға арқа 

сүйейтін болсақ, онда оларда негізінен этникалық болмыс этникалық өзіндік 

сананың мәселерімен, этномәдени жәдігерлердің жүйесімен айналысуға 

қауқарлы болып келеді. Сондықтан қазақтардың қоғамдағы үдерістерді 

басқаруға, яғни билікке ұмтылысы соншама белсенді болып келуінің сыры 

осында жатыр деуге болады.  

Қазақстандық гуманитарлық саланың зерттеушісі В.Д. Курганская өзінің 

жүргізген нақты социологиялық зерттеулеріне сүйене отырып Қазақстандағы 

ұлтаралық қатынастарды жетілдірудің жолы еліміздегі әртүрлі этнос 

өкілдерінің мемлекеттік билікте көбірек тартылуымен байланыстырады. 

Елімізде көші-қон мәселесіне, әсіресе орыс тілді азаматтардың өздерінің 

тарихи Отандарына оралуларына қазақтардың билік құрылымдарында 

басымдық танытуы және қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде өзінің 

функциясын кеңейтуі тікелей әсер ететінін тұжырымдайды [8]. Бұл жерде 

айта кететін жәйт: орыс тілді азаматтардың құқықтары елімізде ешқандай 

шектелмейтіндігіне көптеген дәйектемелер келтіруге болады. Бұқаралық 

ақпарат құралдары бойынша, барлық деңгейдегі оқу орындары мен қызмет 

көрсету салаларында орыс тілінде тұлғалық паш етілуге ешқандай шектеулер 

қойылмаған, керісінше, барынша жағдайлар жасалынғаны белгілі. 

Қазақстанның этносаралық қатынастарды реттеу саясатын қарастыра келе, 

әлі де болса этносаралық қатынастарды шешудің белігілі бір жүйелі 

механизмдері қалыптаспағанын алға тарту керек. Қазақстандағы этносаралық 

қатынастарды реттеуде келесідей мәселелерді ұсынамыз: 

- Қазақстандағы этносаралық процестерді зерттейтін және бақылап 

талдап отыратын тәуелсіз ғылыми зерттеу институты құрылуы қажет;   
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- Этносаралық қатынастарда маңызды саяси институт рөлін атқаратын 

Қазақстан Халықтар Ассамблеясының рөлі мен қызметін нақтылап айқындау 

шарт;  

- Этносаралық қатынастарды реттеудегі азаматтық қоғам 

институттарының (саяси партиялар, саяси ұйымдар, ҮЕҰ) рөлін арттыру 

қажет;  

- Ұлттық бірегейлікке негізделе отырып, Қазақстандық азаматтық 

бірегейлікті қалыптастыру керек. 
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Резюме 
 

В статье автор рассматривает, что политическая стабильность является 

необходимым и важным для всех стран мира. На сегодняшний день это одна 

из актуальных проблем. Автор указывает, что нет государственной стратегии 

развития без внутренней политической стабильности. Именно поэтому для 

сохранения своей внутренней политической стабильности и унитарности 

любого государства должна быть сгруппированы вокруг общей идеологии. 

Сохранение внутренней политической стабильности является 

государственным стратегическим направлением многонациональной и 

многоконфессиональной Казахстана. В статье рассматривается развитие 

межнациональных отношений и механизмы его регулирования в 

многонациональном казахстанском обществе. Основными способами 
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урегулирования межэтнических отношений в Казахстане является развитие 

гражданского общества и формирование культуры толерантности и 

взаимопонимания между гражданами. Формирование политической 

стабильности в Казахстане связано с созданием казахстанской модели 

межэтнической гармонии. 
 

Summary 
 

In the article the author considers that the political stability is essential and 

important for all the countries of the world. Nowadays it is one of the actual 

problems as well. The author points out that there is no state strategic development 

without internal political stability. That is why to save its internal political stability 

and unitarity any state should be groupped around the common ideology. Saving 

the internal political stability is the state strategic direction of the multinational and 

multiconfessional Kazakhstan. The article considers development of interethnic 

relations and the mechanisms of its regulations in multinational Kazakhstan 

society. The main ways of settlement of interethnic relations in Kazakhstan is  the 

development of civil society and the formation of the culture of tolerance and 

mutual understanding among citizens. The formation of political stability in 

Kazakhstan is related with the establishment of the Kazakh model of interethnic 

harmony. 
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Республика Казахстан вступила в ту фазу исторического развития, когда 

важно не только определиться, как должно экономически развиваться 

общество, чтобы с наименьшими потерями преодолевать финансово-

экономические трудности, кризисы и вызовы глобализации, но и построить 
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продуманную стратегию социо-культурного и духовно-нравственного 

развития страны. Она необходима для того, чтобы сохранить в условиях 

стирания многих «границ культурно-идентификационного пространства» 

между государствами и странами свою идентичность, самостоятельность, 

индивидуальность и независимость. Культурная интеграция в 

полиэтническом обществе является, с одной стороны, адекватной реакцией 

на процессы обретенного суверенитета и независимости, а, с другой, – 

необходимым условием становления и развития как национальной 

идентичности, так и, в целом, формирования основ государственного 

строительства. Поэтому, так важно выявить органично присущие 

конкретному обществу культурные ценности и интересы, которые 

объединяли бы различные социальные группы и влияли бы на процесс 

формирования новых идентичностей. 

Эмпирической базой данной статьи явились результаты 

социологических опросов, выполненных Институтом философии и 

политологии КН МОН РК в рамках проекта: «Формирование казахстанской 

идентичности в контексте задач модернизации общественного сознания» 

(2018, 2019, 2020). 

Чтобы понять всю сложность в культурной сфере, надо обратиться к 

процессу ее становления и развития в советское время. Общественная жизнь 

в СССР цементировалась советской культурой, возникшей и развивавшейся 

на основе культуры ведущего этноса страны – русского. Известно, что 

системообразующим этносом общества советского типа был русский этнос, 

поэтому, его история, язык и культура были хорошо известны всем 

гражданам советского государства. Они во многом подменяли 

действительную историю и культуру прошлого самих субъектов Советского 

Союза. Политика проведения исторической трансформации всей 

общественной системы в Казахстане в русле, - сначала колонизаторской 

политики России, а в последующем - советизации и неудавшегося опыта 

построения социалистического государства, привели во многом к тотальной 

русификации культуры. В Казахстане она проявилась с наибольшей силой, 

где для многих представителей казахского этноса родной язык, на котором 

зиждилась богатая казахская культура, оказался вне сферы знания и 

практического применения, а культура, выраженная посредством него, 

потерянной.  

При всех негативных и противоречивых факторах трансформации 

культурного процесса в Казахстане, надлома в развитии казахской культуры, 

нельзя не сказать о том, что, вместе с этим, советское государство в пределах 

единого общенационального государства поддерживало развитие 

национальных культур, в первую очередь, культур коренных этносов 

территорий, руководствуясь политикой «коренизации». Национально-

государственные образования в рамках «единого» Союза, получившие свои 

названия по титульному этносу, в сответствии с политикой «коренизации» 
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изначально должны были культивировать национальную культуру, 

одновременно, наполняя ее социалистическим содержанием. Поэтому, 

своеобразная двойственность развития культурного процесса, (с одной 

стороны, поддержка национальной культуры на государственном уровне, но, 

с другой стороны, выхолащивание ее национального содержания, на 

практике приводившее к ее фактическому забвению), как и понимание самой 

национальной культуры, привели к амбивалентности в понимании феномена 

казахской культуры и развития культурного процесса в Казахстане.  

Казахская культура в советский период достигла высоких результатов, 

поскольку после революции развивалась ее письменность, была 

ликвидирована неграмотность населения, сложились национальная система 

образования, наука, профессиональное искусство и т.д. Вместе с тем, 

высокая казахская культура советского периода оказалась ассимилированной 

русско-советской культурой, во многом, утратив свое национальное 

своеобразие. Среди культур титульных этносов бывшего СССР казахская 

культура оказалась одной из наиболее ассимилированных русско-советской 

культурой, одной из наиболее русифицированных [1].  

В постсоветский период требованием времени стало осуществление 

такой национальной политики, которая была бы направлена на замену 

советской культуры исконной казахской культурой. Подобные претензии, 

однако, наталкивались на сопротивление со стороны некоренных этносов и, 

прежде всего, русского этноса, оказавшегося неготовым к такого рода 

переменам. Несмотря на многие десятилетия совместного проживания в 

советском обществе, при наличии значительной общности, обнаружилось, 

что имеются существенные различия между казахами и русскими, 

определяемые принадлежностью к различным культурам и цивилизациям [2].  

Эти различия сохраняются и прослеживаются не только в советский 

период, когда осуществлялась попытка трансформации и перестройки 

советского общества с нацеленностью на социализм с «человеческим 

лицом», но и в период обретения Казахстаном Независимости. Так, 

например, данные социологического опроса показали противоречивое 

отношение русского и казахского этносов к культурной сфере (см. табл. 1). 

Как видно из общей таблицы, более половины респондентов считали себя 

представителями казахской культуры (61,21%). Довольно большой процент 

респондентов оценивал себя представителями советской культуры (42,99%) и 

русской культуры (35,73%). По этническому срезу большинство казахов-

респондентов идентифицировали себя с казахской культурой (84,58%) и 

азиатской культурой (27,57%). Достаточная доля падала и на 

принадлежность казахов к русской культуре (32,71%). Русские респонденты, 

в основном, идентифицировали себя с русской культурой (81,69%), с 

советской культурой (60,21%) и европейской культурой (29,58%). Казахские 

респонденты менее всего идентифицировали себя с европейской культурой 

(14,02%), а русские – с азиатской (14,44%).  
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Таблица 1 – Рассматриваете ли Вы себя представителем? 

 

 Да Нет 
Затрудняюсь 

ответить 

Советской культуры 42,99% 
41,87

% 
15,14% 

Русской культуры 35,73% 
47,52

% 
16,74% 

Казахской культуры 61,21% 
26,92

% 
11,87% 

Азиатской культуры 23,64% 
52,15

% 
24,21% 

Европейской культуры 21,96% 
53,55

% 
24,49% 

 
На наш взгляд, опрос показал, что в культурном отношении русский 

этнос в большей степени дистанцируется от казахского, чем казахский этнос 
– от русского. Так, более третьей части среди казахских респондентов 
назвали себя представителями русской культуры, в то время как, русские не 
считают себя носителями казахской культуры.  

Культурные разломы особенно проявились в языковой сфере. Языковая 
ситуация в Казахстане, во многом, есть наследие СССР. Изменения в 
социальной структуре не могли не сказаться на языковой ситуации в 
Казахстане начала XX веке. Переселенческая политика царизма, переселение 
народов в годы сталинского правления, освоение целины, строительство 
гигантов пятилеток и многие другие «мероприятия, в результате чего казахи, 
составлявшие в конце XIX в. 80% населения, в 1959 году составляли 29%, в 
1970 году 32%, в 1989 – 42% всего населения республики. 

В развитии социальной структуры Казахстана возникли серьезные 
проблемы, связанные с неравномерностью модернизации и возникновением 
глубоких различий в социо-культурном и демографическом развитии 
«европейской» и «мусульманской» частей населения. Социальная 
дифференциация этносов в модернизационных процессах – урбанизации и 
социально-профессиональной стратификации – четко обозначилась между 
казахской и русской частями населения. Казахстанские русские преобладали 
в промышленности, транспорте, связи, энергетике, обслуживающих 
информационно-вычислительной техники, банковско-кредитных 
учреждениях. Обычной практикой было то, что индустриальные кадры 
(инженерно-технические работники и рабочие) прибывали из соседних 
областей РСФСР. Таким образом, русские преобладали в более престижных 
социальных нишах и преимущественно проживали в городах. 

Основная масса казахов была крестьянством и проживала в сельской 
местности. К началу 90-х годов XX в. около 75% казахов были сельчанами. 
Основная занятость – сельскохозяйственные производства, где доля 
малоквалифицированного труда высока. В культурном отношении 
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социальное дифференциация этносов способствовала тому, что казахское 
языковое пространство и казахское коммуникативное пространство были, в 
большей мере, характерны для социума сельского. Последствием этого стало, 
то что советская языковая политика привела к вытеснению казахского языка 
из политической, экономической, научной сферы и превратила его в язык 
домашнего быта. С начала 60-х годов XX века закрывались казахские школы, 
поскольку, в высших учебных заведениях, и особенно, в технических, 
обучение, в основном, проходило на русском языке. Казахских групп и не 
было в детских дошкольных учреждениях. Все это привело к тому что, к 
началу 80-х годов прошлого века огромное число казахов не владело родным 
языком, более того, быстрое повышение уровня образования и изменения в 
его содержании привели к перестройке системы ценностей, которые уже в 
качестве субъективного (обратного) фактора влияли на речевое поведение. 

Но, главная особенность советского периода – это отсутствие 
конституционного закрепления статуса государственного языка, фактически 
государственным языком, на практике, был, также как и на огромном 
советском пространстве, русский язык. 

Принятый в 1997 году Закон Республики Казахстан «О языках» закрепил 
статус государственного языка за казахским языком и, одновременно, с этим 
легитимировал официальное употребление русского языка наравне с 
казахским в государственных организациях и в органах местного 
самоуправления. Таким образом, в настоящей либеральной модели нации 
наличествуют гражданский и лингвистический компоненты [3]. 

В Казахстане, как и в других постсоветских государствах, ситуация 
характеризуется тем, что язык коренной нации объявлен государственным. 
Полемика вокруг государственного языка ведется перманентно, начиная со 
времени его принятия и особенно активизируется, когда принимаются 
законодательные акты по регулированию языковой политики. Так, бытует 
мнение, что призывы к овладению государственным языком являются 
нарушением индивидуальных прав человека. Утверждается, что никакие 
коллективные, в частности, этнические и языковые интересы не должны 
ставиться выше интересов личности. 

Противоположная точка зрения артикулирует необходимость 
ускоренного продвижения казахского языка, закрепление его во всех сферах 
жизни. Исключения из статьи 7 Конституции РК части второй относительно 
статуса русского языка. 

Свое мнение о том, как Казахстан формирует свою языковую политику, 
высказал ведущий эксперт в этой сфере, профессор Университета Индианы в 
США Уильям Фиерман. По его словам, за исключением самых ранних лет, 
казахстанская языковая политика не изменилась радикально с момента 
обретения Казахстаном Независимости. В советское время сразу после 
принятия Закона о языке в 1989 году, многие ожидали, что казахский быстро 
заменит русский. Были приняты резолюции, согласно которым по всему 
Казахстану за несколько лет все делопроизводство полностью перейдет на 
казахский язык. И, если аналогичный отход от русского был вполне 
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вероятным в Прибалтике или на Кавказе, это было абсолютно невозможно в 
Центральной Азии, особенно в Казахстане и Кыргызстане. После короткого 
периода не реалистичных ожиданий, казахстанская языковая политика была 
и остается умеренной – отметил Уильям Фиерман. 

Языковая политика, в основном, сохранила общественное спокойствие. 
Однако, считает эксперт, государство сделало слишком мало для 
продвижения казахского языка. Удачная политика усиленного продвижения 
казахского языка нисколько бы не притеснила русский или другие языки. От 
овладения еще одним языком человек не забывает те, которые он уже знает. 
Основная проблема в том, считает лингвист, что, как правило, те, кто не 
знает казахского, не заинтересованы в его изучении, (поскольку не 
функционирует полновесная и повсеместная среда казахского языка). Более 
того, возможности учить казахский не являются привлекательными [4]. 

Является ли на сегодня казахский язык объединяющим фактором 
казахстанцев в единую нацию? Опрос показал неоднозначность 
существующего на этот счет общественного мнения. С одной стороны, 
значительное большинство населения страны согласно с объединяющей 
ролью казахского языка в обществе – 64,5% (совокупность ответов 
«полностью согласен» (41,0%) и «скорее согласен» (23,5%). С другой 
стороны, при детальном рассмотрении этого вопроса можно отметить, что 
среди русских меньше согласных – 47,9%, чем среди других этнических 
групп (среди казахов согласных с этим мнением 70,8%, среди представителей 
других этнических групп – 60,0%). Соответственно, среди них больше не 
согласных – 22,9%, чем среди казахов – 15,0% и других этносов - 18,8%. 
Более четверти русских (27,0%) выбрали ответ «как согласен, так и не 
согласен», среди казахов такой ответ выбрали - 12,5% и среди других этносов 
- 19,7%. Таким образом, казахи, в большей степени, чем другие этносы, 
отводят казахскому языку миссию объединения.  

Если за внедрение казахского языка во все сферы жизни высказалось 
80,3% казахов, то русская этническая группа разделились на две группы: 
одна половина – 49,2% не считает нужной государственную поддержку в 
распространении казахского языка во все сферы жизнедеятельности. Другая, 
почти столько же – 44,9%, наоборот за расширение сфер применения 
казахского языка. 

Что касается других этнических групп, то хотя и большая их часть 
(53,8%) выступает за казахский язык во всех социальных сферах, но и 
оппонентов также не мало. Статус русского языка как официального нужно 
поддержать специальным законом, считают подавляющее большинство 
русских и представителей других этнических групп: 76,4% и 74,0% 
соответственно. С этим мнением согласны 47,4% казахов и, почти столько же 
не согласных (45,1%). 

Государство должно способствовать развитию казахского языка, 
распространению его во все сферы общества, считает большая часть 
казахстанцев и, особенно, казахская их часть. В этом казахов поддерживают 
другие этнические группы. Но, эта идея не находит широкой поддержки 
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среди русской части казахстанцев, хотя и среди них не мало тех, кто 
поддерживает распространение казахского языка в обществе. Это говорит о 
разделении русских на две группы: часть (почти половина) не поддерживает 
развитие казахского языка и, наоборот, другая половина – группа 
поддерживающих. 

Когда же речь идет о возможности специального закона о статусе 
русского языка, то, как показывает опрос, эта идея находит широкую 
поддержку со стороны русской части казахстанцев. Среди казахов одна 
половина выступила в поддержку русского языка, а другая половина, 
наоборот, отказывает в придании ему нового статуса. 

Приведенные данные показали противоречивость позиций в языковой 
сфере. Можно отметить, что в языковом отношении русские, в большей 
степени, дистанцируются от казахского языка, нежели чем, казахи - от 
русского. Подтверждением этого является то, что. с одной стороны, 
большинство населения страны согласно с объединяющей ролью казахского 
языка в обществе, но, в меньшей мере, такого мнения придерживается 
русская часть казахстанцев. 

Расширение сфер применения казахского языка, поддерживаемое, в 
основном, самими казахами, представляется в качестве необходимой меры по 
популяризации и внедрению государственного языка во все сферы 
общественной жизни, создания реально функционирующей среды казахского 
языка. Вместе с тем, исключительно важным представляется и сохранение 
роли русского языка, сокращение применения которого, по мнению 
опрошенных, может привести к недовольствам и эмиграции части 
русскоязычного населения и специалистов. 

В ответах казахстанцев отразилась социолингвистическая ситуация в 
Казахстане. Обретение казахским языком реального статуса 
государственного языка, по-прежнему представляет собой противоречивый 
процесс. С одной стороны, казахский язык постепенно повышает свой статус 
во всех сферах общественной жизни, растет число его носителей. С другой 
стороны, на сегодняшний день, казахский язык не может занять ведущие 
позиции и на деле соответствовать конституционному статусу 
государственного языка. Основным языком межнационального общения и 
межкультурного взаимодействия продолжает оставаться русский язык. 
Диапазон использования русского языка, в отличие от казахского, по-
прежнему, довольно широк в различных сферах общения [5]. 

Приведенные данные показывают, насколько трудным и сложным 
является процесс культурного развития и межкультурного взаимодействия, 
насколько важным является объективное выделение в нем 
системообразующего фактора культуросозидания в новых исторических 
условиях. Казахская культура может взять на себя функции объединяющего 
начала лишь в том случае, если она будет признана и поддержана в качестве 
таковой другими этносами Казахстана и, при том, что это будет 
осуществлено не давлением сверху и не бюрократически-
административными мерами, а будет вызвано объективной логикой 
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общественно-политического, культурно-исторического и духовно-
нравственного развития Казахстана. 
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Түйіндеме 

 
Мақалада Қазақстанның посткеңестік кезеңіндегі мәдени интеграция 

үрдісі қарастырылады. Автор Қазақстанның мәдени саласындағы 
проблемаларының тамыры кеңестік кезеңге кетеді деп есептейді. Әсіресе, 
мәдени теңсіздік тілдік салада пайда болды. Қазақ тілінің мемлекеттік 
дәрежесін алуы қарама-қайшы үрдісті көрсетеді: бір жағынан, қазақ тілі 
қоғам өмірінің барлық саласында өзінің дәрежесінің өскендігін білдірсе, 
екінші жағынан, қазақ тілі конституциялық дәрежесіне сәйкес лайықты 
жетекші бағытқа ие бола алмай отырғандығын көрсетіп отыр. 

 
Summary 

 
The article examines the processes of cultural integration in Kazakhstan in the 

post-Soviet period. The author believes that the problems in the cultural sphere of 
Kazakhstan are rooted in the Soviet past. Especially cultural faults manifested 
themselves in the language sphere. The acquisition of the state status by the 
Kazakh language provides a contradictory process: on the one hand, the Kazakh 
language increases its status in all spheres of public life, on the other hand, the 
Kazakh language cannot take a leading position and correspond to the 
constitutional status. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений в условиях поликультурного общества 

 

51 

 

УДК 321 

Калпетходжаева С.К. 

Университет международного бизнеса (UIB),  

Казахстан, г. Алматы  
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 Не для кого не секрет, что гендерные отношения сейчас так же 

актуальны, как вопросы культурного или политико-экономических 

процессов в социуме. Благодаря анализу взаимосвязи полов современные 

обществоведы могут конструировать социально-экономические, культурные 

и политические отношения и прогнозировать различные негативные 

последствия, которые грозят развитию общественных процессов как внутри, 

так и во внешнем окружении. Протекание конфликтов на фоне межрасовой 

(пример: движение Black Lives Matter), межэтнической (пример: конфликты 

90-х годов ХХ века на посткоммунистическом пространстве), 

межрелигиозной (пример: современное противостояние ислам-остальной 

мир), антикарантийной (пример: протесты в Европейском союзе, апрель 

2020-январь 2021) основе дополняются политико-правовым дисбалансом в их 

регулировании и неспособностью прийти к согласованным действиям 

отдельных стран и правительств. В данном контексте исследование роли и 

места субъектов общественных отношений с точки зрения их половой 

принадлежности полезно для вырабатывания необходимой стратегии 

урегулирования конфликтов и формирования мировоззренческой установки 

людей и отображения идеологической, эмоциональной-психологической, 

коммуникативной установки каждого члена общества в контексте его 

взаимоотношений.  

 В настоящее время исследователи замечают, что различные роли, 

которые выполняют мужчины и женщины в одинаковых социально-

культурных условиях, диктуют разнообразное понимание своей 

идентичности, отношение к религии, психологическую адаптацию в 

разноликом этническом окружении, выстроение собственной модели 

поведения. Они отражаются на степени их участия и видении методов 

урегулирования конфликта, угроза которыми (увы!) присутствует в 

поликультурном, мультинациональном окружении.  

Для анализа всей социокультурной картины необходимо вычленить 

элементы, влияющие на роль гендера в этнических взаимоотношениях. 

Изучение гендера вносит ясность в понимание того, как функционируют 

различные средства коммуникации в зависимости от социокультурных 
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характеристик. В процессе социализации большое значение для человека и 

общества играет формирование личностной идентичности. 

 Понятие «идентификация» рассматривается в научных разработках в 

нескольких интерпретациях:  

1) у Аристотеля под идентичностью понимается соотнесенность чего-

либо с самим собой в связности и непрерывности собственной изменчивости 

[1, с. 439];  

3) точка зрения советских этнографов Кушнера П.А. [2, с. 3–9] и 

Бромлея Ю.В. [3, с. 9–33] подразумевает тождество идентичности понятию 

«этническое самосознание»;  

3) по мысли современного английского социолога Э.Гидденса важной 

частью идентичности является самоидентичность [4], которая подразумевает 

не некую твердую, раз и навсегда сформированную данность, а 

незаконченный процесс, который находится в состоянии перманентного 

развития между личностью и окружающим его миром. Сторонники данного 

подхода считают, что «при снижении уровня самосознания человека 

происходит размывание границ между “я” и “другим”, “я” и “миром”. Может 

проявляться глубокое чувство деперсонализации» [5, с. 51]. 

2) в современной русской философии идентичность предполагает 

осознание человеком своей специфики, индивидуальности, выделения себя 

из окружающего мира и выступает результатом работы развитого 

самосознания. Это процесс уподобления одного человека другому, а само его 

протекание - есть механизм и акт распознания своей схожести или различия с 

другими людьми [6, с. 38].   

Через идентичность человек демонстрирует собственную жизнь в 

диалоге с окружающими людьми, выражает жизненную позицию через 

самоопределение и самоутверждение в социальном окружении. Архитектура 

этой позиции основывается на двух типах поведения: 

 Поиск общих признаков с объектом взаимодействия; 

 Подчеркивание, а иногда, даже выпячивание собственных 

особенностей, отличающих личность от всех других. 

Известны национальная, региональная, этническая, гендерная, 

конфессиональная и др. типы идентичности. Особо важна этническая 

идентичность, которая относится к особо стабильному, эмоционально 

уязвимому элементу в структуре личности. Это не только осознание 

внутреннего единства и отождествление себя со своим народом, но и 

переживание исторической судьбы, разделение ценностей, выбор приоритета 

в выстраивании политических, культурных, идеологических и др. связей с 

другими этносами, с представителями внутренней и внешней политической 

коммуникации на уровне регионов и государств.  

При этом, особым свойством изучения этнической составляющей 

общественных отношений являются «ссылки на «уникальность» каждой 

этнической культуры или же на «характерные особенности» исторического 
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пути этноса и накопленного им на этом пути социально-культурного опыта и 

сложившегося гендерного бытия без серьезных попыток выявить те общие 

социальные механизмы (отношения, институции), которые стоят или могут 

стоять за этногендерной спецификой в данном (в том или ином) конкретном 

случае» [7, с. 3]. 

Термин гендерная идентичность» подразумевает половое разграничение. 

Это комплексный феномен, определяющий как физиологическую 

принадлежность, так и психологические характеристики личности. Наряду с 

исполнением заданных природой ролей (женщина – «хранительница очага», 

дочь, жена, мать; мужчина – «добытчик и защитник», сын, муж, отец) в 

современных условиях мужчины и женщины выходят за пределы 

исторически отведенных областей, когда мужчина вырабатывал знания и 

нормы, а женщина исполняла их и передавала следующему поколению. 

«Каждый индивид – это определенный синтез характеристик женственности 

и мужественности как в социально-ролевом контексте, так и в плане 

гендерной идентичности, при этом взаимозависимость, взаимосвязь и 

единство женственности и мужественности, женской красоты и мужской 

силы (женской силы и мужской красоты) формируют специфический 

эстетический и морально-эмоциональный фон, который способствует 

всестороннему развитию человека и общества» [8, с. 136]. 

Здесь необходимо отметить, что модель социальных взаимоотношений 

основывается на специфических характеристиках, указывающими на уровень 

развития и формы коммуникации при становлении и развитии данных 

отношений. Например, гендерные характеристики отдельной этнической 

общности дополняются ее специфическими чертами – исторически 

сложившейся системой семейно-бытовой практики, эмоциональными и 

психологическими особенностями, уровнем развития социально-

экономических (в том числе политических) отношений внутри и вне этноса: 

приверженность традиции и религиозным предпочтениям, сплоченность и 

солидарность внутри общины, подверженность влиянию и 

взаимопроникновение с соседними этносами или консолидация со своим 

народом, закрытость или открытость в обмене информацией. Данная модель 

может служить также в роли индикатора изменений и трансформации в 

обществе. Нельзя забывать также феномен глобализации, который вторгается 

в существование народов, корректируя все стороны этнической культуры: 

стереотипы восприятия, модели поведения, оценку событий и планирование 

своего будущего.  

Исследователи отмечают, что представителям мужского пола для того, 

чтобы осознать собственную этническую принадлежность, важно 

систематически выстраивать более продолжительные связи, рассматривать 

макроуровень осмысления проблемы (политика, нация, общество, 

государство). Процесс этнической идентификации женщины осуществляется 

намного проще по сравнению с мужчиной из-за того, что имеет внутренний 
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характер, не подверженный вмешательству извне. Идентификация женщины 

с этносом реализуется на базе весьма тесных взаимосвязей. Данная 

«внутренняя работа» базируется на ощущении, осознании и представлении о 

собственной семье, на практике межличностного общения, на собственном 

восприятии «традиции» и представлении о ее смысле и роли в жизни, а также 

на индивидуальном отношении к религии [8, с. 137]. 

В силу психологических особенностей, женщина по-другому реагирует 

на происходящее: доверяя личной интуиции, она более, чем мужчина, 

переживает, проносит через себя, рефлексирует и дает оценку. В данном 

контексте необходимо учитывать историю и традиции народа, к которым 

принадлежит субъект. Немаловажен факт религиозной принадлежности, так 

как конфессиональная установка, в рамках которой происходило становление 

человека, задает принципы нормативной модели, которыми руководствуется 

индивид в различных областях жизнедеятельности. Российский 

исследователь О. Е. Казьмина, например, замечает взаимосвязь этничности и 

религиозности, реальной корреляции между этнической и религиозной 

принадлежностью и считает, что, не учитывая сопряжённость этнической и 

религиозной идентичности, невозможно выявить многие другие стороны 

религиозной ситуации (к примеру, проблему прозелитизма либо разработку 

религиозного законодательства) и объективно их оценить [9, с. 3].  

Отношение к религиозности у мужчины продиктовано совершенно 

другими причинами. Мужчина считает, что главным предназначением 

религии является ее регулятивно-воспитательная функция, когда с помощью 

обусловленных норм, ценностей, стереотипов, традиций, мнений, обычаев 

присутствующих в реализации управления отношениями, деятельностью, 

поведением и сознанием верующих, детерминируются поведенческие и 

социо-образующие ориентиры. Другими словами, поведение и 

нравственность мужчины направлена на связку вера-воспитание-поведение, 

то женщина ориентирована на творчество, религиозное восприятие и 

духовность.  

Разбор гендерных особенностей этнической идентификации и роли 

религии в данном процессе позволяет сделать следующие выводы. 

Беспрецедентная трансформация политической, социально-экономической и 

духовно-культурной жизни современного социума, утеря ряда нравственных 

ориентиров, ощутимое имущественное расслоение порождают среди 

большинства людей необходимость в самоопределении, потребность в 

идентификации на международном, конфессиональном, этническом, 

социально-групповом и личностном уровнях. В таких условиях 

существования человек чаще всего для себя выбирает наиболее устойчивую 

идентичность – этническую – стабильную при любом политическом режиме 

и социальной системе. Этно-идентификационные процессы формируются 

под воздействием ряда социокультурных факторов, включая и гендерные 

представления, которые отражают существование в современных условиях 
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значимых особенностей социальных ролей женщины и мужчины. 

Социальная детерминированность женского и мужского поведенческого 

репертуара, широко распространенные образцы брачного поведения 

основательно воздействуют на идентификационный процесс личности, 

включая этнический, определяют дифференциацию этнической 

идентичности женщин и мужчин. Одним из дифференцирующих факторов в 

контексте гендерных ролей, детерминирующих особенности женской и 

мужской этнической идентификации, является религиозный фактор.  
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Түйіндеме 

 

Мақала этносаралық қарым-қатынастағы адамдардың мінез-құлқының 

әрқилы гендерлік модельдерін зерттеуге арналған. Әлеуметтену процесінде 
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жеке тұлғаның қалыптасуы адам мен қоғам үшін үлкен маңызға ие екені 

белгілі. Қазіргі қоғамтанушы ғалымдар жыныс мәселесінің өзара байланысын 

талдау арқылы әлеуметтік-экономикалық, мәдени және саяси қатынастарды 

құра алады, әрі ішкі және сыртқы ортадағы әлеуметтік процестердің дамуына 

қауіп төндіретін әртүрлі жағымсыз салдарларды болжай алады. 

 

Summary 

 

The article is about various gender models of people's behavior in interethnic 

relations. It is well known that in the process of socialization, the formation of 

personal identity is important for a person and society. The analysis of relations 

between the sexes gives modern social scientists an opportunity to construct socio-

economic, cultural and political relations and predict various negative 

consequences that threaten the development of social processes both inside and 

outside the environment. 
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В Казахстане сегодня действуют три модели культурной интеграции 

полиэтнического общества: дуальная казахско-русская модель власти, 

мононациональная модель ассимиляции казахских элит и консервативно-

реставрационная модель русских элит. Доминирующей и осуществляемой на 

практике является дуальная модель власти, тогда как две другие модели 

находятся к ней в оппозиции и потому занимают маргинальные позиции в 

культурной интеграции полиэтнического общества. Тем не менее, их нельзя 

игнорировать, потому что они имеют отклик в определенной части 

казахстанского общества и при открытии «окна возможностей» могут быстро 

обрести влияние.  
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Для того чтобы конкуренция мононациональной модели казахских элит 

и консервативно-реставрационной модели русских элит не переросли в 

конфликт, государство предлагает собственную модель культурной 

интеграции этносов. Эту модель мы определяем, как дуальную казахско-

русскую модель культурной интеграции, которая направлена на 

консолидацию полиэтнического общества на основе казахского языка и 

культуры, но также поддерживает русский язык и языки других нетитульных 

групп. Благодаря этому власть поддерживает межэтническую стабильность и 

собственную легитимность.  

Социально-культурной предпосылкой мононациональной модели 

культурной ассимиляции этносов в Казахстане является широкий процесс 

казахизации основных сфер общества, охвативший страну после обретения 

ею независимости в 1991 г. Казахизация является частью общего процесса 

этнизации общества, охватившей все постсоветские государства после 

распада СССР. Казахизация, рассмотренная сквозь призму 

методологического подхода «центр-периферия», означает стремление 

казахского этнокультурного символизма (точнее, казахских элит, 

разрабатывающих и продвигающих этот символизм), занять центральное 

положение в этнокультурном символизме всего казахстанского общества. 

Это означает, что казахские символы, включая в первую очередь казахский 

язык как главный символ этнокультурного символизма, должны стать 

центральными, то есть обязательными для всего населения Казахстана. 

Вследствие этого символы, в частности, языки, других этносов станут 

периферийными.  

Какие же элиты стоят за казахизацией современного Казахстана? По 

нашему мнению, таковыми являются государство и казахские элиты. Под 

государством мы в данном случае имеем в виду правящую элиту, 

определяющую национальную политику, а также те связанные с ней элиты 

(прежде всего, казахская творческая интеллигенция), которые участвуют в 

конструировании символов и манипулировании ими в русле этой политики. 

Очевидно, что государству, в руках которого находятся решающие 

политические, экономические, символические и иные ресурсы, принадлежит 

главная роль в казахизации общества. Определяя государство как ведущего 

субъекта казахизации, мы имеем в виду его политику по поддержке 

казахского языка в самых различных сферах, включая печатные СМИ, 

телевидение и радио, интернет, книжную продукцию, а также меры по 

расширению его применения в делопроизводстве в государственных органах 

и т.д. Государству принадлежит решающая роль в расширении применения 

казахского языка в сфере образования, начиная с детсадов и кончая 

университетами.  

Поддерживая казахизацию, казахские элиты, или национал-патриоты, 

выступают как более радикальные ее сторонники. Они хотят, чтобы 

выдвижение казахского этнокультурного символизма в центр казахстанского 
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общества продвигалось более быстрыми темпами и в более полном 

масштабе. В частности, чтобы с большей решительностью происходило 

искоренение русификации казахов. Поэтому национал-патриоты критикуют 

власть за низкие темпы казахизации, за нерешительность в ее проведении, за 

большие, с их точки зрения, уступки русскому языку и русской культуре. 

Наиболее радикальные из них обвиняют государство в нежелании помогать 

казахскому языку, казахской культуре, вообще казахам.  

Укажем на основные особенности и различия между государственной 

политикой казахизации и предложениями казахских элит по ее 

осуществлению в контексте теории культурной интеграции полиэтнического 

общества. Отметим, что государство, осуществляя казахизацию, вместе с тем 

стремится к поддержанию межэтнической стабильности, поддерживая и 

другие языки, и культуры Казахстана. Тем самым, как было сказано выше, 

государство стремится укреплять центростремительные тенденции среди 

этнических групп Казахстана. Политика культурной интеграции государства 

состоит в поддержании баланса между казахским и русским языками, на 

развитие двуязычия казахстанского общества при расширяющемся влиянии 

казахского языка. Эта политика направлена на максимальное сокращение 

центробежных тенденций среди нетитульных групп казахстанского 

общества, в особенности среди их старшего поколения. Политика 

государства на расширение числа владеющих казахским языком граждан 

направлена в первую очередь на молодое поколение страны. Поэтому в 

реализации этой политики главное значение придается системе образования. 

Казахско-русское двуязычие означает, что культурная интеграция в 

казахстанском обществе направлена не на ассимиляцию одним языком 

другого или одной нацией другой, но скорее на взаимную аккультурацию 

главных этнических групп Казахстана.  

Для казахских элит казахизация в аспекте культурной интеграции 

означает доминирование казахского языка и культуры над остальными 

языками и культурами Казахстана. В таком смысле казахская нация должна 

стать доминирующей, господствующей в Казахстане, тогда как все 

остальные, включая русских, окажутся в положении подчиненных групп. 

Казахские элиты берут пример с тех постсоветских государств, где имеет 

место доминирование языка и культуры титульной группы. Мировая 

практика показывает, что доминирование языка и культуры одной группы 

ведет к аккультурации или даже ассимиляции других групп. К этому же 

стремятся в Казахстане казахские элиты. Вот почему их модель культурной 

интеграции мы определили, как модель культурной ассимиляции. Вместе с 

тем, культурная ассимиляция национальных меньшинств ведет к их 

растворению в национальном меньшинстве, то есть к образованию 

мононации. Поэтому мы определили модель культурной интеграции 

казахских элит как мононациональную модель культурной ассимиляции 

этнических групп Казахстана.  
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Различные казахские элиты выдвигают различные требования и 

предложения, направленные на культурную интеграцию Казахстана на 

основе казахизации. Тем не менее, есть общие требования и предложения, 

которые позволяют говорить о единой мононациональной модели 

культурной ассимиляции этносов Казахстана. Эти общие предложения и 

требования казахских элит можно трактовать как основные элементы 

указанной модели. Здесь мы укажем ряд элементов мононациональной 

модели культурной ассимиляции этносов Казахстана, которые можно 

определить, как основные.  

1. Требование признания на официальном уровне казахов как 

государство-образующей нации Казахстана. Разновидностью этого 

требования является утверждение «В Казахстане существует только одна 

нация – казахи, все остальные являются диаспорами». В этом утверждении 

содержится претензия казахских элит на более высокий статус казахов как 

нации, а других национальностей Казахстана как диаспор, имеющих каждая 

свою историческую родину. Тем самым, требование признания казахов как 

государство-образующей нации содержит в себе претензию на положение 

казахов как доминирующей нации, то есть национального большинства, а 

других национальностей как подчиненной группы или национального 

меньшинства.   

2. Требование реализации конституционного положения статуса 

казахского языка как государственного языка Казахстана. Это требование 

направлено на приоритет казахского языка во всех сферах социальной жизни 

казахстанского общества, применение заложенных в законе о языках мер 

принуждения для реализации положений этого закона. Данное требование 

включает в себя призывы к исключению конституционного положения о 

русском языке и, в целом, применению государством административных мер 

для уменьшения в социальной практике применения русского языка. Этот 

элемент мононациональной модели культурной ассимиляции означает 

утверждение доминирующего статуса казахского языка на основе 

законодательной деятельности и применения мер принуждения для их 

реализации. В этом элементе мононациональной модели неявно присутствует 

стремление к утверждению доминирующего положения казахского языка не 

в результате реальной языковой коммуникации, но в результате применения 

законодательно-административных мер.  

3. Требование доминирования казахского языка в системе образования. 

В целом сегодня в Казахстане наблюдается доминирование казахского языка 

в системе школьного образования и тенденция расширения сферы казахского 

языка в системе высшего образования. Это достигнуто за счет политики 

государства в сфере образования. Однако казахские элиты считают, что этого 

недостаточно и требуют усилить меры по казахизации системы образования, 

в частности, перевести все школы Казахстана на казахский язык обучения. В 

мировой литературе утверждается ведущая роль системы образования в 
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формировании наций и национальной интеграции полиэтнического и 

поликультурного населения общества в различных регионах мира. Это 

означает, что требование перевода всех школ на казахский язык обучения 

является одним из важнейших элементов мононациональной модели 

культурной ассимиляции этносов в Казахстане.  

4. Требование доминирования казахского языка в информационной 

сфере. В этой сфере в постсоветский период наблюдается расширение 

применения казахского языка за счет появления новых газет, журналов, 

телевизионных и радиоканалов, а также казахскоязычных сайтов в 

Интернете. Кроме того, государство поддерживает популярные журналы и 

газеты, существовавшие еще в советский период. Несмотря на это в 

информационной сфере Казахстана до сегодняшнего дня наблюдается 

доминирование СМИ на русском языке. Сюда следует добавить трансляцию 

на Казахстан ведущих российских теле- и радиоканалов, распространение 

ведущих российских газет и журналов, а также доминирование в нашей 

стране книжной продукции из России. Эти факторы способствуют 

сохранению русификации казахов и поддержанию пророссийской 

ориентации значительной части казахстанского общества. Казахские элиты 

видят в этих процессах сильнейшее препятствие доминированию казахского 

языка и культуры и их распространению среди неказахской части населения 

Казахстана, то есть культурной интеграции этносов на основе казахского 

языка и культуры.  

5. Стремление к утверждению среди полиэтнического населения 

Казахстана казахской, а не казахстанской идентичности. Это, в частности, 

касается названия народа Казахстана – казахи или казахстанцы. Точно так же 

речь идет о названии государства – Республика Казахстан или Казахская 

Республика. Казахские элиты утверждают, что название всех граждан 

Казахстана казахами имеет политический смысл, но не этнический. Однако 

неказахская часть населения не принимает этот аргумент из опасений, что за 

ним стоит стремление к их ассимиляции. Аналогичным образом неказахская 

часть населения не принимает название «Казахская Республика», опасаясь, 

что за этим стоят претензии на Казахстан как государство казахов, а не всех 

граждан страны. Неказахская часть населения также опасается, что 

переименование государства приведет к усилению претензий казахов на 

доминирование среди этносов Казахстана.  

6. Важным элементом мононациональной модели является требование 

казахских элит дать всем местностям Казахстана казахские названия. Речь 

идет, в частности, о переименовании некоторых областей и областных 

центров, не говоря уже о названиях районов, городов, поселков, улиц, 

площадей и т.д., например, споры о переименовании городов Павлодара и 

Петропавловска продолжаются в течение не одного десятилетия. В целом, 

ономастическая казахизация поддерживается государством. Однако, 

стремясь к межэтнической стабильности, власть сохраняет дореволюционные 
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и советские названия местностей в северной и восточной частях Казахстана, 

где доля русского и русскоязычного населения велика. Это вызывает критику 

власти казахскими элитами, которые рассматривают ономастическую 

политику как уступку русским. Цель ономастической казахизации как 

элемента мононациональной модели состоит в том, чтобы показать 

неказахским группам, что они живут на земле казахов и, соответственно, 

должны законопослушно принимать их доминирование. Ономастика 

является инструментом культурной интеграции этносов Казахстана на основе 

казахского языка и культуры.  

7. В политике казахизации особое место принадлежит истории. Ее 

главная задача состоит в создании нарративов, которые должны обосновать 

древнее происхождение казахов на территории современного Казахстана и их 

особую роль в ее защите. Эти нарративы, распространяемые в школьных и 

вузовских учебниках, СМИ, кинофильмах, музейных экспозициях и т.д., 

показывают неразрывную связь казахов и территории современного 

Казахстана. В принципе, такая историческая политика государства является 

важной частью культурной интеграции этносов в Казахстане. Она полностью 

поддерживается казахскими элитами, которые стремятся еще больше усилить 

роль казахов в конструируемых исторических нарративах.  

 

Түйіндеме 

 

Қазақстанда ұлттық құрылыс қазақтандыру үдерісінің аясында өтіп 

жатыр. Қазақтандыруды қолдайтындар негізгі элиталар билік элита және 

қазақ ұлтшылдар топтар болып табылады. Мақалада қазақ ұлтшыл 

патриоттардың негізгі талаптар зерттеледі.  

 

Summary 

 

Nation-building is realized in Kazakhstan in the context of Kazakhization. 

The main elites supporting Kazakhization are the ruling elite and Kazakh 

nationalist groups. In the article, the main ethno-cultural claims of Kazakh national 

patriots are examined.  
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Конфликты и общественное сознание 
 

Уровень консолидированности социума определяется степенью его 

готовности противостоять разрастанию тех конфликтов и обострению тех 

противоречий между различными социальными группами, а также между 

институтами гражданского общества и политической властью, которые несут 

риски основополагающим ценностям и самому существованию сообщества. 

Межэтнические конфликты принадлежат как раз к числу конфликтов, 

несущих угрозу национальной безопасности страны, поэтому каждый из них 

должен быть подвергнут самому тщательному анализу органами управления, 

учёными, аналитиками.  

В 2020 году в стране произошло 4 конфликта, ставших известными 

общественности. Первый конфликт, в ходе которого погибли люди, 

произошёл в феврале в Жамбылской области между дунганами и казахами. 

За последние месяцы произошло ещё несколько более мелких конфликтов – 

между казахами и уйгурами в Алматинской области (июнь), между узбеками 

и казахами в Туркестанской области (июль), между казахами и курдами в 

Жамбылской области (август).  

Кордайские события активно обсуждались в медийном поле Казахстана, 

расколов его на несколько сегментов: проправительственный, в котором 

осуждались действия погромщиков, выражалось стремление найти и наказать 

истинных виновников конфликта; крайние националистический, который 

прямо одобрял действия погромщиков, указывая на «вызывающее» 

поведение этнических меньшинств, в данной ситуации – дунган; умеренно 

национал-патриотический, который, с одной стороны, осуждал действия 

погромщиков а, с другой стороны, их поддерживал; либерально-

демократический, который однозначно осуждал действия нападавших и 

призывал к построению правового государства и политической нации. 
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Последняя позиция нашла своё отражение в статье Г. Жусипбека 

(Университет Анкары) и Ж. Нагаевой (Университет Лидса) [1]. Авторы 

отмечали, что эксклюзивная идентичность и отождествление национальности 

с этничностью, восходящее к сталинской модели нациестроительства, вкупе 

с ретрадиционализацией и культом силы в некоторых слоях общества 

привели к межэтническому характеру конфликта и общественному резонансу 

на него. Публицист Жандос Асылбеков – один из тех, кому близка эта точка 

зрения: «…реакция на события в Кордайском районе наглядно показала, что 

дело не только и не столько в социальных проблемах (хотя они тоже не могут 

не влиять), сколько в каких-то ментальных изменениях, вызванных, скорее 

всего, падением образовательного уровня, правовым нигилизмом и 

архаизацией сознания» [2]. 

С утверждением публициста вполне можно согласиться: архаика и 

правовой нигилизм в общественном сознании казахстанцев постепенно 

набирают обороты. Не укрепление универсальных правовых основ 

межнациональных взаимоотношений, а лоббирование интересов собственной 

национальности становится у отдельных граждан нормой поведения и 

способом реагирования на социальные проблемы.  

Конфликт в Кордае ещё раз доказывает острую необходимость в 

скорейшем становлении в стране «слышащего» государства, которое своей 

демократичностью и открытостью сможет противостоять 

псевдопатриотической риторике.  

 
 

Гуманистический потенциал образования в современную эпоху 
 

Первый заместитель руководителя администрации Президента 

Республики Казахстан Даурен Абаев, осуждая «ретивых мобилизаторов» в 

кордайском конфликте, которые через мессенджеры бросают клич силой 

разрешить ту или иную конфликтную ситуацию, признаёт наличие 

объективных проблем в области национальной политики, в основе которых 

лежат и социально-экономические, и ценностно-мировоззренческие факторы 

[3]. На наш взгляд, Д. Абаев совершенно справедливо заострил внимание на 

важнейшей константе личностного развития – ценностно-мировоззренческих 

факторах, закладывающихся со школьной скамьи и определяющих, в 

конечном счёте, социальное поведение человека. Ведь мировоззрение есть 

тот способ, каким определяются, наделяются различной ценностно-

смысловой модальностью и интегрируются в единое целое различные 

перспективы в жизненных мирах индивидов. Поэтому топология 

пространства человеческих мировоззрений предполагает, что сама личность 

является центром схождения этих жизненных перспектив. В предисловии к 

своей книге очерков «Еретики» Г.К. Честертон пишет: «Есть люди – и я из их 

числа, – которые думают, что самое важное, т.е. практически важное в 
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человеке – это его мировоззрение. Я думаю, что для хозяйки, имеющей в 

виду жильца, важно знать размеры его дохода, но ещё важнее знать его 

философию. Я думаю, что для полководца, собирающегося дать сражение 

неприятелю, важно знать численность его, но ещё важнее для него знать 

философию неприятеля. И я думаю также, что вопрос совсем не в том, 

оказывает ли мировоззрение влияние на дела, а в том, может ли, в конце 

концов, что-нибудь другое оказывать на них влияние» [4, с. 209]. 

Основная проблема, вставшая перед педагогикой и философией 

образования в ХХ столетии и определяющая содержание реформ, которыми 

сфера образования должна быть приведена в соответствие вызовам XXI века, 

заключается в следующем: с одной стороны, системы образования и 

воспитания призваны решать задачу формирования человека как личности, 

способствовать развитию его творческих способностей, становлению 

духовно-нравственного мира, мировоззренческой культуры и т.д.  

С другой стороны, основоположный тип современного 

общецивилизационного развития предполагает формирование (образование и 

воспитание) человека как носителя и обладателя рабочей силы вполне 

конкретной квалификации, т.е. специалиста, профессионала. Проблема 

состоит в оптимальном сочетании в системе образования этих двух 

направлений педагогической стратегии, активно прогрессирующая 

несовместимость которых является фундаментальной основой глобального 

кризиса образования. 

В решениях этой проблемы, предлагаемых современной научно-

педагогической теорией, присутствует не преодолённое и чаще всего даже не 

осознаваемое противоречие. Очевидная противоположность векторов 

профессиональной специализации и общегуманитарной культуры 

принимается как нечто, обоснованное самой сущностью науки, знания; 

нечто, коренящееся в изначальной двойственности духовно-

интеллектуальной сферы.  

Предпринимаемые в рамках этой парадигмы попытки связать 

общегуманитарную направленность образовательно-воспитательного 

процесса с требованиями дисциплинарной формы преподавания учебного 

материала и задачами специализации обучения (программы так называемой 

гуманитаризации и гуманизации образования) остаются на уровне общих 

деклараций и благих пожеланий. 

Кризис системы образования, характерный для Союза ССР, не только не 

был преодолён с установлением политического суверенитета бывших 

союзных республик, но ещё более обострился и приобрёл новые 

специфические черты и формы проявления. Казахстан в этом отношении не 

является исключением. В ходе нынешней реформы образования его 

фундаментальные проблемы не решены, но во многом лишь усугублены, что 

ставит вопрос о необходимости целостной структурной трансформации 

системы образования на принципиально иных началах. В той ситуации, в 
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которой находятся ныне образование, наука, культура Казахстана, вопрос 

стоит прежде всего о прорыве к уровню международных стандартов 

цивилизованности, об универсализации образования через приобщение детей 

и учащейся молодёжи ко всей мировой философской, художественной, 

научно-теоретической, духовно-нравственной культуре, в том числе и в 

первую очередь, разумеется, к культуре собственного народа. На реализацию 

этих целей должна быть ориентирована образовательная реформа, 

отвечающая коренным потребностям национально-духовного ренессанса и 

повышения интеллектуального потенциала нации. Ориентация на 

всесторонне образованную личность как самоцель общественного развития 

должна быть безусловным стратегическим приоритетом образовательной 

концепции, задающим меру реализации тактических целей – адаптации 

системы образования к социально-экономической ситуации. 
 

Современные формы образования и формирование мировоззрения 
 

Стратегия духовной консолидации казахстанского общества должна 

быть органически вплетена в развитие национальной системы образования, 

культурно-воспитательной политики. Современные формы образования 

требуют построения новой модели, отвечающей его сущности и задачам в 

современном мире. 

Целесообразность и необходимость внедрения качественно новых 

коммуникативно-информационных технологий и форм образования 

самоочевидны и не нуждаются в обосновании. Вместе с тем задачей 

первостепенной важности становится анализ тех предположений 

относительно онтологии мира и человека, или мировоззренческих 

постулатов, из которых исходят модели открытого образования и его главной 

формы – дистанционного обучения. Программы развития системы открытого 

образования на базе дистанционных технологий должны быть концептуально 

определёнными в вопросах следующего плана: отвечают ли технологии и 

алгоритмы структурирования информационного пространства специфике тех 

коммуникативных стратегий, которые создают пространство становления 

творческого мышления и рефлексивно-критического самосознания 

личности? Каким именно типам личностного развития релевантны принципы 

компьютерной коммуникации? Какого рода трансформации претерпевает 

ценностно-смысловая определённость универсалий общечеловеческой 

гуманистической культуры во Всемирной паутине?  

Структурное тождество и однонаправленность векторов социальной 

эволюции и развития информационных технологий наделяют качеством 

субстанциальности мир, сотканный из финансовых потоков, управляемых 

электронными сетями, и оказывающийся «в зависимости от внечеловеческой 

логики произвольно обработанной информации, подчиняющейся 

компьютерам» [5, с. 500].  Разумеется, было бы романтической утопией 
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оспаривать легитимность включения подобной логики в образовательно-

воспитательный процесс на основе, скажем, апелляции к идеалам античной 

пайдейи, прямо и непосредственно отождествлявшей образованность с 

обретением человеком лично-гражданственной добродетели – арете. Теодор 

Адорно констатирует как нечто само собой разумеющееся, что идеал 

гуманистического образования необратимо разрушен, «поэтому нельзя бодро 

и весело постулировать новый идеал образования» [6, с. 370]. 

В то же время нельзя безвольно и обречённо наблюдать за духовным 

разоружением системы образования перед современностью, перестающей 

узнавать себя в ценностях классической гуманистической культуры.  

Курьёзность ситуации в том, что технотронный мир современности 

бессознательно пародирует мир символической реальности средневекового 

человека: работа с аудиовизуальными символами стала наиболее 

престижной, высокооплачиваемой, приобрела признаки сакрального ритуала 

и смысложизненного гносиса. Ведь помимо высоких доходов и социального 

престижа, она даёт ещё знания и навыки, привносящие мировоззренческий и 

гедонистический смысл в работу с символами: «Люди, ею занимающиеся, в 

качестве самой своей сокровенной тайны хранят секрет того, как им нравится 

их работа» [7, с. 524]. Однако сами символы теряют субстанциальное 

качество: быть веществом существования абсолютных смыслов, ликами-

эйдосами бытия, – и становятся индифферентными носителями информации. 

Как отмечает Ален Турен, современные системы образования, в которых 

исчез авторитет Учителя, приводят не столько к плюрализму, сколько 

именно к фрагментации культурного опыта. Университетская культура 

сменяется мозаичной культурой. В этой ситуации обилие и доступность 

информации, совершенство коммуникативных сетей ведут не к преодолению 

кризиса формирования личностной идентичности, но, напротив, 

универсализируют его.  

В современном обществе формирование культурной среды в 

определённом, заданном направлении обеспечивается, прежде всего, 

воздействием средств массовой информации. Тем самым культура 

формируется не как целостный и систематический свод знаний, идей, норм, 

ценностей и т.д., но как мозаичное знание, составляющееся из 

воспринимаемых почти непроизвольно фрагментарных сведений, из 

разрозненных обрывков информации, связанных случайными, возникшими 

ad hoc отношениями. 

Расширяющаяся пропасть между опытом конкретного человека и 

океаном информации, аккумулируемой в компьютерных сетях, делает 

абсурдной великую идею гуманистической культуры – идею свободы 

выбора. Подлинная свобода есть синоним ответственности. Свобода же 

освоения и потребления информации сводится к тому, что собственная жизнь 

потребителя оказывается в двойной зависимости от личного опыта, 
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распавшегося на короткие перспективы и случайные функции, и от столь же 

фрагментированного, гетерономного мира потоков информации. 
 

Формирование культуры межэтнического общения: по итогам 

социологического исследования 
 

Произошедшие на межэтнической почве конфликты свидетельствуют о 

снижении роли гуманитарно-гуманистических принципов в ценностно-

мировоззренческих ориентациях определённой части населения. 

Социологическое исследование 2020 года, выполненное Центром бизнес-

информации, социологических и маркетинговых исследований БИСАМ 

(«BISAM Central Asia») по заказу ИФПР КН МОН РК, показало, что 

респонденты указали на три основные причины возникновения конфликтов с 

участием различных национальностей – действия неформальных лидеров 

(29,6%), отсутствие навыков межнационального общения (27,7%) и 

коррупционное поведение местной власти (27,4%). 

Респонденты предлагают ряд мер по укреплению межнационального 

согласия, на втором месте по значимости среди них стоит воспитание 

культуры межэтнического общения (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Каковы, по Вашему мнению, наиболее эффективные пути 

укрепления межнационального согласия в настоящее время? (население) 

 

Необходимо обратить внимание на воспитание культуры 

межэтнического общения 

88,1% 

Надо повышать уровень жизни всех казахстанцев 97,3% 

Надо ускорить внедрение казахского языка во все сферы жизни 68,8% 

Нужна цензура в СМИ, в том числе и виртуальных, более жёсткое 

наказание за разжигание межнациональной розни 

81,2% 

Нужен специальный закон о статусе русского языка как официально 

употребляемого  

56,9% 

Нужны специальные законы, защищающие права этнических 

меньшинств 

72,1% 

 

Бо́льшая часть опрошенных из числа экспертной группы также 

солидарна с тем, что в основе укрепления межнационального согласия лежит 

социальный аспект, а именно необходимость в повышении уровня жизни 

всех казахстанцев – 33,3% в то время, как каждый пятый опрошенный 

считает, что нужно обратить особое внимание на воспитание культуры 

межнационального общения.  
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Заключение 

 

Выход за пределы конфликтности межэтнических взаимодействий 

может быть осуществлён только изменением самого основания 

интегративных процессов. Этим основанием должна стать всесторонне и 

глубоко образованная личность, сознательно-свободно идентифицирующая 

себя в ценностно-смысловых контекстах национальной традиции и в диалоге 

этнических культур. Центр децентрированных осей интеграции 

полиэтнического сообщества находится в системе образования.  При этой 

установке образование выступает не столько как относительно 

самостоятельная социальная инфраструктура, сколько как духовно-

онтологическое основание самой социальности, а всесторонне образованная 

личность – как самоцель всех программ структурных трансформаций 

социальных сфер. 
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Түйіндеме 

 

Мақалада ұлтаралық коммуникация мәдениетінің іргелі негізі болуға 

тиіс жеке тұлғаның гуманитарлық-гуманистік қағидаттары мен 

құндылықтық-дүниетанымдық бағдарларын қалыптастырудағы білім беру 

жүйесінің рөлі қарастырылады. Студенттерді өз халқының әрі жаһан 
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мәдениетінің болмысымен сусындату арқылы білім берудің жалпыға ортақ, 

әмбебап сипатын дамыту өркениеттің халықаралық стандарттары деңгейіне 

ұмтылыстың астарын ашып көрсетеді. Білім беру реформасы ұлттың рухани 

жаңғыруының түйінді сұраныстарына жауап беретін және зияткерлік 

әлеуетін күшейтетін осы арнадағы мақсаттарды жүзеге асыруға бағытталуы 

тиіс. Жан-жақты білімді тұлғаны әлеуметтік дамудың түпкілікті мақсатының 

тұғыры ретінде анықтау  ‒ білім беру жүйесін әлеуметтік-экономикалық 

жағдайға бейімдеу секілді тактикалық мақсаттарды іске асыру өлшемін 

белгілейтін  білім беру тұжырымдамасының сөзсіз стратегиялық басымдығы 

болуы керек. 

 

Summary 

 

The role of the education system in the formation of humanitarian and 

humanistic principles and value-worldview orientations of the individual, which 

should be the basis of the culture of interethnic communications, is considered. 

The breakthrough to the level of international standards of civilization lies in the 

universalization of education through the introduction of students to the entire 

world culture, and first of all, to the culture of their own people. The educational 

reform that meets the fundamental needs of the national-spiritual renaissance and 

the improvement of the intellectual potential of the nation should be focused on the 

implementation of these goals. Orientation to a fully educated person as an end in 

itself of social development should be an absolute strategic priority of the 

educational concept, which sets the measure of implementation of tactical goals – 

the adaptation of the education system to the socio-economic situation. 
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Исторически Казахстан сформировался как полиэтническое общество, в 

котором сегодня кроме коренного народа казахов проживают десятки других 

этносов. Мировая практика свидетельствует о том, что общества, в которых 
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проживают различные этносы, склонны к разногласиям, этнической 

конкуренции и даже конфликтам. Даже в некоторых странах Запада, где уже 

давно произошла национальная консолидация, наблюдаются межэтнические 

противоречия, угрожающие национальной и территориальной целостности 

государства. Если говорить о государствах других регионов мира, то в них   

полиэтническая структура населения является причиной перманентных 

этнических конфликтов, гражданских войн, государственных переворотов и 

даже распада государств.   

В современной политологии разработаны различные концепции 

межэтнического конфликта в полиэтнических обществах. Можно привести 

некоторые из этих концепций, применимых для национальной ситуации 

Казахстана и других постсоветских государств. Одной из таких концепций 

является «постимперский синдром» (Р. Брубейкер), в соответствии с которой 

распад империи приводит к массовому выезду имперской нации из колонии в 

метрополию и связанному с этим межэтническим напряжением [1].  

Другая концепция известна как «столкновение цивилизаций» (С. 

Хантингтон), акцентирующая внимание на принадлежности основных 

этносов общества к различным культурно-цивилизационным группам, что 

приводит к ситуации «расколотого общества» (например, в расколотом 

обществе Судана продолжавшаяся на протяжении десятилетий гражданская 

война между мусульманским севером страны и ее христианским югом 

привели два года назад к ее распаду на два государства) [2].  

Третья концепция межэтнических конфликтов связана с биполярной 

этнодемографической структурой полиэтнического общества (Р.Милн) [3], 

что имеет непосредственное отношение к Казахстану, в котором казахи и 

русские составляют большинство населения, тогда как другие относятся к 

национальным меньшинствам. В биполярных обществах две ведущие 

этнические группы вступают в отношения конкуренции за доминирование в 

политической, экономической, культурной и иных сферах. Конкуренция 

этносов нередко перерастает в кровопролитные конфликты, ставя под угрозу 

само существование государства.  

Отметим также теоретическую схему широко распространенной в 

этнополитической литературе концепции «культурного плюрализма» 

(М.Дж.Смит) [4]. Культурные различия полиэтничного общества сопряжены 

с этническими конфликтами, поскольку различие культур означает различие 

их ценностей, символов, норм поведения, которые могут противоречить друг 

другу и вызывать недовольство членов групп в тех случаях, когда такие 

противоречия происходят в тех или иных ситуациях. Поэтому там, где 

культурно разнородные группы оказываются в одном обществе, 

необходимость поддержания порядка в нем требует подчинения одних групп 

другим. Такое подчинение в культурной сфере означает ни что иное, как 

ассимиляцию.    
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Развитие национальной сферы независимого Казахстана показало, что 

ни один из сценариев указанных концепций не реализовался в стране. В 

отличие от других постсоветских государств, в Казахстане не произошло 

мало-мальских этнических конфликтов, и страна является образцом 

межэтнической и межконфессиональной стабильности. Несомненная заслуга 

в этом принадлежит Президенту РК-Лидеру нации Нурсултану Назарбаеву, 

поставившему межэтническое единство и межконфессиональную 

стабильность в Казахстане в центр своей политической деятельности. Он 

является разработчиком получившей широкую известность в современном 

мире казахстанской модели межэтнической стабильности и единства. 

Политика государства по поддержке межэтнической стабильности получила 

высокую оценку международных институтов, в частности ОБСЕ и 

Верховного комиссара по делам национальных меньшинств Европейского 

Союза.  

Одним из главных принципов этой модели является идея «Большая 

страна – большая семья». Общей схемой национальной консолидации 

Казахстана на основе принципа «Большая страна – большая семья» является 

двуединая задача:  

1) государство создает условия для равного гражданства для всех 

казахстанцев независимо от их этнической, религиозной, культурной и иной 

принадлежности;  

2) граждане Казахстана должны быть истинными патриотами своей 

страны, лояльными его Конституции и делающими все от них зависящее для 

развития и процветания своей родины.  

Равенство прав граждан всех этносов является в Стратегии «Казахстан-

2050» один из главных условий нового казахстанского патриотизма. Можно 

сказать, что идея гражданства лежит в основе нового казахстанского 

патриотизма и принципа «Большая страна – большая семья». Равенство прав 

и возможностей всех казахстанцев является фундаментальной основой идеи 

гражданства, гражданской нации и национальной консолидации суверенного 

Казахстана.  

«Все мы является казахстанцами, имеющими равные права и равные 

возможности», - подчеркивает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 

Стратегии «Казахстан-2050». «Мы, – продолжает Лидер нации, – 

многонациональное общество. И в вопросе межнациональных отношений не 

должно быть никаких двойных стандартов. Все должны быть равны в 

государстве. Не должно быть хороших или плохих по этническим или 

другим признакам. Для меня этот вопрос – не декларативный. Если кого-то 

ущемили по этническому признаку, то надо считать, что ущемили всех 

казахстанцев. Не будет и не должно быть никаких преференций никаким 

этносам, права и обязанности у всех одинаковы» [5].   

Особое значение в Плане нации придается разработке и реализации 

масштабного проекта Ассамблеи народа Казахстана «Большая страна – 
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большая семья», который укрепит казахстанскую идентичность и создаст 

условия для формирования целостной гражданской общности. Принцип 

«Большая страна – большая семья» тесно переплетается с ранее выдвинутым 

Президентом Назарбаевым в Стратегии «Казахстан-2050» принципом «Одна 

страна – один народ». Это принцип взаимосвязи и взаимоотношения 

государства и нации в полиэтническом обществе, основанный, с одной 

стороны, на государстве как решающем социально-политическом институте 

формирования нации из полиэтнического общества, и высокой идентичности 

полиэтнического общества как нации со своей страной проживания, с другой 

стороны.  

Принцип «Большая страна – большая семья» является основой 

формирования гражданской нации в полиэтническом обществе. Понятие 

гражданской нации является общепринятым в современном мире и основано 

на международной правовой практике гражданства. В соответствии с этой 

практикой под нацией в современных национальных государствах понимают 

совокупность всех граждан государства независимо от их этнической, 

языковой, культурной, религиозной принадлежности. Республика Казахстан 

как полноправный член международного сообщества, руководствующийся в 

своей деятельности нормами международного права, проводит свою 

национальную политику на основе понятия гражданской нации.  

Как и в большинстве государств современного мира гражданство 

Казахстана имеет инклюзивный характер. С момента обретения своей 

независимости Республика Казахстан в определении своего гражданства 

руководствовалась так называемой нулевой формулой. В соответствии с ней 

гражданином РК считается любой проживавший в ней человек на момент 

обретения независимости республикой. Причем этническая, культурная и 

иная принадлежность человека для гражданства Казахстана значения не 

имеет.    

Инклюзивный характер гражданства создает правовые предпосылки для 

гражданской модели национального строительства в Казахстане, результатом 

которой должна стать единая казахстанская нация. Гражданская 

идентичность как способ формирования нации на основе гражданства 

независимо от этнической, расовой или иной принадлежности ее членов 

принята сегодня во всем мире. Казахстан как государство современного типа, 

активно вовлеченное в глобализационные процессы, предполагающие 

широкие связи с государственными и негосударственными субъектами 

международных отношений, так же строит свою национальную 

идентичность на основе гражданства. Конституция РК, провозглашающая 

Казахстан демократическим, светским, правовым, социальным государством, 

определяет гражданство как основу своего взаимоотношения с 

проживающим на его территории населением, с каждым отдельным его 

представителем [6].   
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Нация, сформированная на основе гражданской идентичности, включает 

в свой состав всех граждан государства, независимо от их этнической, 

религиозной, расовой или иной принадлежности. Гражданство уравнивает 

всех проживающих на территории государства жителей, отводя на второй 

план их культурные, этнические и иные социальные различия. Как граждане 

своего государства все его жители составляют социально-политическое 

единство, интегральное сообщество, получившее в литературе название 

гражданской нации (civic nation). Из сказанного следует, что нация 

Казахстана, сформированная на основе казахстанской идентичности, которая 

может быть отнесена к гражданскому типу идентичности, является 

гражданской нацией. Эта нация сформирована на основе казахстанской 

идентичности, поэтому ее можно определить, как казахстанскую нацию.  

В Послании Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана 

«Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» 

Лидер нации формулирует идею Мәңгілік Ел и определяет ее как 

национальную идею Казахстана. «Мәңгілік Ел – это национальная идея 

нашего общеказахстанского дома, мечта наших предков. За годы суверенного 

развития созданы главные ценности, которые объединяют всех казахстанцев 

и составляют фундамент будущего нашей страны». В последующих 

стратегических документах Глава государства углубляет консолидационный 

потенциал идеи Мәңгілік Ел. На ее основе   должна быть построена нация 

единого будущего, которая является одной из главных целей «Плана нации – 

100 шагов: Современное государство для всех».  

По своей сути Мәңгілік ел – идея вечного народа Казахстана в его 

единстве с государством, возникшим в древности и устремленным в светлое 

будущее, которое характеризуется неуклонным развитием и прогрессом на 

основе дружбы и сплоченности казахов с другими народами страны и своими 

соседями. Идея Мәңгілік ел восходит к легендарному вождю древних тюрков 

Тоньюкуку, который хотел видеть свой народ и его государство вечным и 

сильным.  

Обращаясь сегодня к идее Мәңгілік ел, казахи подчеркивают свое 

родство и духовную связь с древними тюрками и с тюркским миром в целом. 

Сегодня идея Мәңгілік ел является общенациональной идеей Казахстана, она 

обращена не только к казахам, но и ко всем народам страны. Эта идея 

указывает всем народам Казахстана на ценность дружбы, мира, согласия во 

имя развития и прогресса страны, ее вхождения в число тридцати развитых 

государств современного мира.  

Придавая решающее значение современному этапу национального 

строительства Казахстана, принципиально важно проследить его эволюцию с 

момента этногенеза казахского народа до сегодняшнего дня в процессе 

последовательного развертывания идеи Мәңгілік Ел на различных этапах 

исторического развития Казахстана.  
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Необходимо вместе с тем иметь в виду, что национальная идея Мәңгілік 

Ел в условиях современного Казахстана не может быть воплощена в жизнь 

как чисто этнокультурная идея, поэтому ее идентификационный потенциал 

должен быть реализован в рамках гражданской политической культуры и 

идентичности. Как показывает мировой опыт, в национальном строительстве 

критически важная роль принадлежит национальной элите и, прежде всего, 

национальному лидеру. В этом смысле решающее значение имеет изучение 

роли и деятельности Лидера нации Нурсултана Назарбаева в формировании и 

реализации национальной идеи Мәңгілік Ел.  

Важнейшей задачей четвертого раздела «Идентичность и единство» 

Плана нации определяется разработка проекта патриотического акта 

«Мәңгілік Ел». Это означает, что Мәңгілік Ел должна стать не только 

идеологической конструкцией, но и совокупностью практических шагов, 

действий, направленных на привитие гражданской идентичности 

многонациональному народу Казахстана.  
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Түйіндеме 

 

Мақалада Қазақстандағы азаматтық ұлттың құрылуының проблемасы 

зерттеледі. Азаматтық ұлттың құрылуында инклюзивті азматтықтың рөлі өте 

маңызды. Қазақстандағы инклюзивті азаматтықтың саяси және құқық 

аспектлері зерттеледі.   

 

 

 



Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений в условиях поликультурного общества 

 

75 

 

Summary 

 

In the article the problem of a civic nation formation in Kazakhstan is studied. 

It is asserted that inclusive citizenship has a significant role in the formation of the 

civic nation. Political and legal aspects of the inclusive citizenship in Kazakhstan 

ate examined.  
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ПОСТКЕҢЕСТІК ҚОҒАМДАҒЫ САЯСИ МӘДЕНИЕТТІҢ 

ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Кілт сөздер: саяси мәдениет, посткеңестік кеңістік, ұлттық 

бірегейлік, бірегейлену, құндылықтар, рухани мұра, феномен, саяси 

бағдарлар 

 

Сaяси мәдениет түсінігі күрделі және көпқырлы құбылыс болып 

тaбылaды. Сaяси мәдениетке ғылыми тұрғыдa aнықтaмa бергенде, оның 

қaлыптaсуының тaрихи, ұлттық-мәдени және идеялық ерекшеліктеріне 

сәйкес әртүрлі көзқaрaстaр бaр. Жaлпы олaрды екіге бөліп қaрaстыруғa 

болaды, оның бірі сaяси мәдениет жaлпы мәдениеттің құрaмдaс бөлігі ретінде 

зерделенсе, aл екіншісі сaяси мәдениет сaясaттың белгілі бір aжырaмaс бір 

бөлігі ретінде қaрaстырылaды. Сондықтaн ең aлдымен, сaяси мәдениетті 

aнықтaмaстaн бұрын оның түп негізі болып тaбылaтын мәдениетті нaқтылaп 

aлу қaжет. 

Мәдениеттің мәндік және мaзмұндық aуқымының кеңдігіне бaйлaнысты 

ғылымдa оғaн берілген жaлпығa ортaқ aнықтaмa жоқ. Дегенмен, Қaзaқ 

ұлттық энциклопедиясындa ежелгі кезден бері қaрaй ғылымдa ғaлым-

философтaрдың мәдениет турaлы ойлaры мен берген aнықтaмaлaрын 

сaрaптaй келіп, қaзіргі кезде мәдениет ұғымы белгілі бір тaрихи дәуірдің, 

нaқтылы қоғaмдaрдың, хaлықтaр мен ұлттaрдың мaтериaлдық және рухaни 

дaму деңгейін сипaттaу үшін қолдaнылaтынын aңғaрдық. Сондaй-aқ, 

мәдениет жеке aдaмның өмір сүру мaқсaты мен құндылықтaр жүйесі, 

aдaмның өмір сүрген ортaсымен қaрым-қaтынaсы болып тaбылaды. Ол 
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әртүрлі әлеуметтік құрылымдaрдың, топтaрдың, ұлттaрдың, жеке 

aдaмдaрдың өмір сүру жaғдaйынa, тaлaбынa сәйкес қaлыптaсaды. Мәдениет 

aдaмдықтың өлшемі болa тұрa, aдaммен тікелей қaтынaстa өмір сүреді, себебі 

aдaм бұрыннaн жaсaлып келген мәдениетті бойынa сіңіреді, қaбылдaйды, 

өзінің болaшaқ қызметінің aлғышaртынa aйнaлдырaды деген aнықтaмa береді 

[1]. 

Сaяси мәдениет индивидтің сaяси сaнaсы мен мінез құлқынa әсер ететін 

тaрихи тәжірибе, әлеуметтік және сaяси оқиғaлaр, сaяси құндылықтaр, бaғыт-

бaғдaрлaрды өз бойынa жинaқтaу aрқылы жaлпы мәдениеттен ерекшеленеді. 

Яғни, сaясaт пен мәдениеттің өзaрa бір-бірімен бaйлaнысуы мен 

толықтырылуы нәтижесінде ғылымдa сaяси мәдениет феномені пaйдa 

болғaнын aйтуғa болaды.  

Сaяси мәдениетке бaлaмa ұғымдaр ең aлғaш ежелгі грек және римдік 

ойшылдaрдың туындылaрындa пайда болды. Aтaп aйтқaндa ежелгі ойшылдaр 

Плaтонның «Республикa», «Зaңдaр» сияқты киелі жaзбaлaрындa, 

Aристотельдің «Сaясaт» aтты еңбегінде, сонымен қaтaр, Полибий, 

Цицеронның еңбектерінде тұлғaның сaяси әлеуметтенуі мен мәдени өзгеріске 

ұшырaуы түрінде кездеседі. Одaн кейінгі кезеңде сaяси мәдениеттің 

концепциялaрының қaлыптaсуынa Николлa Мaкиaвелли, Шaрль Луй 

Монтескье, Жaн-Жaк Руссо, Aлексис Токвиль, Гaэтaно Москa, Вильфредо 

Пaрето, Мaкс Вебер және Кaрл Мaркс ерекше рөл aтқaрды.  

«Сaяси мәдениет» термині неміс философы Иогaн Готфрид Гердердің 

1784 жылы «Aдaмзaт тaрихының философиясы турaлы ойлaр» aтты ғылыми 

еңбегінде ең aлғaш көрініс тaпты. Бұл еңбекте сaяси мәдениет тек сөз тіркесі 

түрінде ғaнa қолдaнылғaнымен, бірaқ ол уaқыттa ғылыми aйнaлымғa 

толықтaй енгізіле қоймaды. Қaзіргі сaясaттaну ғылымындa сaяси мәдениет 

термині ең aлғaш 1956 жылы Х. Фaйнердің «Ұлы Еуропa мемлекеттерінің 

бaсқaру жүйесі» aтты еңбегінде қолдaнылды [2].  

Aлaйдa, 1950 жылдың соңы мен 1960 жылдың бaс кезінде aмерикaндық 

сaясaттaнушы Гaбриэль Aлмонд сaяси мәдениеттің концепциясын жaсaй 

отырып, оның терең және жүйелі түрде мәнін aшып көрсетеді. 1956 жылы Г. 

Aлмонд «Сaлыстырмaлы сaяси жүйелер» aтты ғылыми мaқaлaсындa: 

«Бaрлық сaяси жүйелер сaяси іс-әрекетке бaғыттaлғaн бaғдaрлaрдың белгілі 

бір үлгісі шеңберінде құрылaды. Мен оны сaяси мәдениет ретінде 

aнықтaғaнды пaйдaлы деп сaнaймын», – деп пікір білдіреді [3]. Aвтордың 

пікірі бойыншa сaяси іс-әрекетке қaтысты: тaнымдық aспектілер, 

эмоционaлды aспектілер, бaғaлaу aспектілері сияқты бaғдaрлaр жиынтығы 

сaяси мәдениет құбылысын сипaттaйды.  

Aлaйдa, сaяси мәдениет концепциясын жетілдіру бaрысындa 

бaғдaрлaрдың құрылымы күрделене түсті. Сaяси мәдениетке сaясaт турaлы 

білім, сaяси құбылыстaрдың бaғaлaнуы және сaяси ұстaнымның 

эмоционaлды жaғымен қaтaр қоғaмдa мойындaлғaн сaяси мінез-құлықтың 
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ықпaлы зор екендігі aнықтaлды. Сондықтaн төртінші aспекті ретінде сaяси 

мінез-құлық қосылды.  

Сaяси мәдениет ұғымы мен оның концепциясын Г. Aлмонд және С. 

Вербa «Aзaмaттық мәдениет. Бес ұлттың сaяси қaғидaлaры және демокрaтия» 

aтты ғылыми еңбегінде одaн әрі тереңдете түседі. Бұл еңбекте aвторлaр сaяси 

мәдениетті «сaясaтқa қaтысты жaғдaйлaрдa aдaмдaрдың мінез-құлқын реттеп 

отырaтын сaнaдaғы терең орныққaн бaғдaрлaр мен мaқсaттaр, құндылықтaр 

жүйесі» ретінде көрсетеді. Яғни, сaяси бaғдaрлaрдың ерекшелігі - сaяси 

жүйеге және оның әртүрлі бөліктеріне қaрым-қaтынaс, жүйедегі тұлғaның 

рөліне қaрым-қaтынaс, сонымен бірге ұлттың сaяси мәндениеті сол ұлттың 

өкілдері aрaсындa сaяси объектілерге бaғдaрлaрдың түрінің нaқты тaрaлуы 

ретінде көрсетеді [4].  

Сондaй-aқ, олaр осы еңбегінде бес демокрaтиялық мемлекетке (AҚШ, 

Ұлыбритaния, Гермaния, Итaлия және Мексикa) сaяси мәдениеттің 

сaлыстырмaлы зерттеуін жүргізе отырып, сaяси мәдениеттің 

қaлыптaсуындaғы осы елдердің сaяси бaғдaрлaрының ерекшеліктерін 

aнықтaуды aлдынa мaқсaт етіп қояды. Ол зерттеуін негізінен хaлыққa 

әлеуметтік сaуaлнaмa әдісін жүргізу aрқылы іске aсырды. Сондықтaн 

aвторлaрдың ойыншa нaқты эмпирикaлық зерттеулер әдістерінің дaмуы 

сaяси мәдениетті тұжырымдaу мен зерттеудің күшті құрaлы болып тaбылaды. 

Нaқты іріктеу әдістерін қолдaну, сaуaлнaмa әдісін жaқсaрту, сaясaттaну мен 

әлеуметтaнудa стaтистикaлық тaлдaу әдістерін жетілдіру, сaяси мәдениетті 

зерттеуге ғылыми сипaт береді деп есептеді.  

Aмерикaндық сaясaттaнушы Л. Пaй сaяси мәдениеттің пaрaметрлерін 

aнықтaй отырып: «сaяси мәдениет – сaяси үрдіске мaғынa беретін және сaяси 

институттaрғa тәртіп орнaтaтын, сондaй-aқ, сaяси жүйеде жүріс-тұрысты 

бaсқaрaтын, негізін қaлaушы ережелерді білдіретін қaғидaлaр, сенімдер мен 

сезімдердің жиынтығы (set of attitudes, believes and sentiments)», – деп 

жaзaды. Ол өз бойынa сaяси идеaлдaрмен қaтaр бaсқaрудың қолдaныстaғы 

нормaлaрын жинaқтaйды (norms of polity). Сонымен қaтaр, сaяси мәдениет 

сaясaттың психологиялық және субъективті өлшемдерінің aгрегaтты 

формaсындa көрінуі» – деп aтaп көрсетеді [5].   

Тaғы бір aмерикaндық сaясaттaнушы Д. Пол сaяси мәдениетті қоғaмның 

сaясaтының негізінде жaтaтын құндылықтaрдың конфигурaциясы ретінде 

тұжырымдaсa [6], aл У. Розенбaум aдaмдaрдың өздерінің күнделікті өміріне 

бaқылaу жaсaу aрқылы aнықтaу мен қорытындылaуғa болaтын сaяси 

мәдениеттің aстaрындa сезімдер мен ойлaрдың, сондaй-aқ жүріс-

тұрыстaрдың концептуaлды белгісі жaтaтындығын aйтa отырып, сaяси 

мәдениеттің: фрaгментaрлы және интегрaлды сияқты екі типін бөліп 

көрсетеді. Фрaгментaрлы түрі үшін елдің сaяси құрылымынa қaтысты 

келісімнің болмaуы, ұлтшылдықтaн жергілікті сaяси aдaлдылықтың үстем 

болуы, әлеуметтік қaқтығыстaрды реттеудің жaлпығa ортaқ тәртіптің орын 
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aлмaуы, сонымен бірге, қоғaмның жеке топтaры aрaсындaғы сенімнің 

болмaуы мен үкіметтің тұрaқсыздығы тән [7].  

Бұл жaғдaйдa қоғaмның дaму жолдaрынa қaтысты хaлықтың берік 

сенімінің болмaуын көрсететін сaяси мәдениеттің фрaгментaрлы түрі әлемнің 

көптеген елдеріне тән. Оның негізгі сипaтты белгілеріне aртық әлеуметтік 

плюрaлизм, қaқтығыстың жоғaрғы деңгейі, ұлттың қaлыптaсуынa 

бaйлaнысты мәселелер жaтaды. Сaяси мәдениеттің бұл түрінде әлеуметтік 

топтaр aрaсындa бір-біріне қaтысты жоғaрғы дәрежеде сенімсіздік орнaйды, 

ұлттық бірегейлену күрделене түседі. Өзіндік сaнaдa бaсқaлaрдaн 

ерекшелену үшін «біз» және «өзгелер» деген шекaрa пaйдa болaды.  

Қaзіргі зaмaнғы түрлі мәдениеттердің бaйлaнысы мен мәдениет 

концепциясының aдaм концепсиясынa ықпaлын зерттеумен aйнaлысaтын 

тaғы дa бір aмерикaндық ғaлым, aнтрополог және әлеуметтaнушы К.Гирц 

сaяси мәдениетке зерттеу жүргізгенде кейде индуктивті әдіс пен әлеуметтік 

aнтропологиялық идеялaрдың көмекке келетінін aйтaды. Символ – 

мәдениеттің, сондaй-aқ, оның aдaмның мінез-құлқы мен жүріс тұрысының 

пaйдa болуын түсінуде негізгі элемент болып тaбылaтынын aйтa отырып, 

сaяси мәдениетті символдық формaдa іске aсaтын мәндердің жиынтығы 

ретінде aнықтaйды, сондaй-aқ, оғaн әртүрлі объектілердің мәнін білдіретін 

ой-пікірлер мен іс-әрекеттерді де қосaды. Осы формa aрқылы индивидтер 

бір-бірімен қaрым-қaтынaс жaсaйды, көзқaрaстaры мен сенімдерімен бөлісе 

отырып, тәжірибе aлмaсaды деп aтaп көрсетеді [8]. 

Кеңестік кезеңде социaлистік әлемнің тотaлитaрлық жүйе жaғдaйындa 

коммунистік идеологияғa негізделген сaяси мәдениет қaлыптaсты және өзінің 

дaмуын жaлғaстырды. Кеңестік сaяси мәдениеттің түп негізінде хaлықтың 

болaшaқ коммунизмнің орнaуынa деген жaрқын сенімінің жaтқaндығын 

aңғaруғa болaды. Яғни, қaрaпaйым хaлықтың коммунизм идеясынa деген 

сенімінің жоғaры болғaндығы соншaлықты, идея көп ұлтты және көп мәдени 

кеңестік қоғaмдa діннің рөлін ығыстырып шығaрды, хaлықты біртұтaс 

социaлистік-коммунистік идеяның төңірегіне топтaстырды. Осы кезеңде 

хaлықтың сaнaсындa мaңызды орын aлғaн көсем Лениннің бейнесімен 

бaйлaнысты, сонымен бірге революциялық рух пен еңбеккер қaһaрмaн хaлық 

турaлы ойдaн шығaрылғaн түрлі кеңестік мифтер қоғaмдa хaлықтың сенімі 

мен бірлігін нығaйтудa ерекше рөл aтқaрды.  

Нәтижесінде тотaлитaрлық жүйенің ықпaлымен одaқтың хaлықтaрындa 

ұжымдық құндылықтaрды жоғaры сaнaйтын сaяси сaнa қaлыптaсты. Кеңестік 

қоғaмның сaяси сaнaсы бaтыстық құндылықтaрды өздерінің бойынaн aулaқ 

ұстaуғa тырысуымен немесе олaрды мойындaмaуымен, мемлекетке 

мaсылдық және пaтернaлистік қaрым-қaтынaспен ерекшеленді. Осы кезеңнің 

сaяси мәдениеті ғылымдa сaяси мәдениеттің жеке бір түрін білдіретін 

кеңестік сaяси мәдениет деген aтaуғa ие болғaн.  

Кеңестік кезеңде мaрксистік дүниетaным мен көзқaрaстaрдың 

қaлыптaсуындa сaяси мәдениет ұғымының енгізілуі В.И. Лениннің есімімен 
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тығыз бaйлaнысты. Ленин: «Сaяси мәдениет, сaяси білімнің мaқсaты – 

жaлғaн және ескі соқыр сенімдерді жеңе aлaтын шынaйы коммунистерді 

тәрбиелеу және еңбек етуші бұқaрa хaлыққa көмек көрсету... мемлекет 

құрылысын жүргізу... Бұл тек білімнің бaрлық жиынтығын иеленгенде ғaнa 

мүмкін болмaқ», – деп пaйымдaйды [9].  

Тaғы бір кеңестік және ресейлік сaясaттaнушы Ф.М. Бурлaцкий сaяси 

мәдениетті ең aлдымен, сaяси бaғдaрлaрдың қaлыптaсуынa және aқырындa 

индивидтің, шaғын және ірі әлеуметтік топтaрдың сaяси мінез-құлқынa кең 

көлемде ықпaл ететін, ұлттық және ұлттaн дa жоғaры тұрaтын қaуымның 

институтционaлдaндырылғaн және институтционaлдaндырылмaғaн тaрихи-

әлеуметтік тәжірибесі, яғни сол хaлықтың зaңдaрындa, сaлт-дәстүрінде және 

сaяси сaнaсындa көрініс тaбaтын қоғaмның өткені турaлы естелік деп 

көрсетеді. Ол сaяси мәдениетті «сaяси дәстүрлер, сaяси идеология және 

символикa, сaяси нормaлaр, стaндaрттaр, стереотиптер» ретінде де 

қaрaстырaды [10]. 

 Aлaйдa, ХХ ғaсырдың aяғындa тотaлитaрлық жүйенің әлсіреуіне 

бaйлaнысты бұрынғы одaқтaс елдердегі кеңестік сaяси мәдениет біртіндеп 

трaнсформaцияғa ұшырaй бaстaды. Посткеңестік елдерде демокрaтиялық 

бaғыттaғы сaяси жүйелердің қaлыптaсуынa бaйлaнысты ескі кеңестік 

құндылықтaр мен бaғыт-бaғдaрлaрды хaлықтың сaнaсынaн бaрыншa 

шығaруғa әрекет ету үрдісі бaстaлды. Осылaйшa, Қaзaқстaндa тұрғындaрдың 

сaяси сaнaсын тaзaрту мaқсaтымен жaңaдaн бaғыт-бaғдaрлaр мен ұлттық 

құндылықтaрды жaңғыртып, хaлықтың тaрихи сaнaсын қaйтaдaн ояту қолғa 

aлынды. Қaзaқстaндa хaлықтың полиэтностық құрaмы мен көпмәдени 

ерекшеліктерін ескеріп, олaрдың мәдениетін зерттеуге ден қойылды.  

Кеңестік сaяси мәдениет жaңa жaғдaйдa өзінің хaлықтың сaнaсындa 

тұрaқтылығын сaқтaп, жaңa сaяси мәдениетке қaрсылығын білдірді. Осы 

жaғдaйды ресейлік ғaлым Э. Бaтaлов: «Әрине, бұл мәдениет бұдaн былaй 

тұтaстaй өмір сүре aлмaйды. Aлaйдa, оның құлдырaуы мен ыдырaуы ұзaқ 

жылдaрғa созылуы мүмкін. Қaншa уaқыт бойы олaр өздерінің өмір сүруін 

жaлғaстырaтыны кем дегенде, үш фaкторғa: ұрпaқтaр aуысуының 

динaмикaсынa; жaстaр топтaрының сaяси әлеуметтенуінің сипaтынa; жaңa 

экономикaлық және сaяси қaрым-қaтынaстaрдың қaлыптaсу қaрқынынa 

бaйлaнысты. Кеңестік Одaқтa өмір сүрген тотaлитaрлық жүйе Гермaния мен 

Итaлиядa дa орын aлды. Олaрдың тәжірибесінде ескі сaяси мәдениет 

перифериялық сипaтқa ие болып, содaн кейін түгелдей жойылуы үшін тек бір 

онжылдық жеткіліксіз болды», – деп суреттейді [11]. 

Осығaн сәйкес Қaзaқстaндa дa тәуелсіздік aлғaн уaқыттaн бaстaп ескі 

кеңестік сaяси мәдениет пен жaңa сaяси мәдениет aрaсындa өзaрa қaрaмa-

қaрсылық пaйдa болды. Бұл қaрaмa-қaрсылық ұлттық сaнa мен бірегейліктің 

қaлыптaсуындa күні бүгінге дейін жaлғaсын тaуып отыр. Осы жөнінде 

қaзaқстaндық сaясaттaнушы Ж. Шaлaбaев, сaяси сaнa – рaдикaлдaр деп 

aтaлaтын топтaрдың ықпaлымен қaлыптaсaтынын aйтaды. Озық 
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бaстaмaлaрмен қaрулaнғaн бұл топтaр өздерінің бойынa қоғaмдық-сaяси 

дaмудың ойлaстырылғaн перспективaлaрын жинaқтaғaн. Олaр қaзіргі 

өркениеттің объективті қaжеттіліктерінің үдесінен, мемлекеттің 

мүмкіндігімен және оның қaзіргі сaяси институттaрынaн, жaлпыхaлықтық 

мәдениетінің деңгейінен шығaды. Aлaйдa aтaлғaн бaғыт қaзіргі тaңдa 

қaзaқстaндық қоғaмдa қaлыптaсқaн сaяси көзқaрaстaрғa сәйкес ерекше 

ынтaлaндырғыш күш болып тaбылaды. Қоғaмның сaяси мәдениетінде 

көрінетін сaяси сaнa тек түсініктермен ғaнa шектелмейді. Осы тұрғыдa сaяси 

сaнaның бaғaлaу қызметі сaяси мәдениеттің элементтерінің тұтaстaй 

құрылымының қaлыптaсуындa aйрықшa ықпaлын мойындaйды [12].  

Кез келген қоғaмның сaяси мәдениетінің қaлыптaсуынa көптеген 

фaкторлaр әсер ететіні рaс. Олaрдың қaтaрынa тaрихи aлғышaрттaрды, елдің 

және хaлықтың жaлпы мәдениетінің деңгейін және тaғы бaсқa дa 

фaкторлaрды қосуғa болaды. Aлaйдa, қоғaмның сaяси мәдениетінің 

қaлыптaсуынa және қызмет етуіне ықпaл ететін негізгі фaкторлaр қaтарындa 

ұлттық бірегейлік пен идеологияны бaсa көрсеткен жөн. Бұл фaкторлaр сaяси 

мәдениеттің қaлыптaсуынa, трaнсформaциялaнуынa және өмір сүруіне 

қолaйлы ортaны қaлыптaстырaды. Сaяси мәдениеттің құрaмынa кіретін 

көптеген идеялaр, бaғыт-бaғдaрлaр, құндылықтaр ұлттық бірегейлікпен 

тығыз бaйлaнысты келеді. Ұлттық бірегейліктің қaлыптaсуынa әсер ететін 

ұлттық және тaрихи сaнa, тaрихи естеліктер, тaрихи-мәдени мұрa белгілі бір 

хaлықтың сaяси мәдениетінің сипaтын білдіреді. Сонымен бірге, сaяси 

мәдениеттің деңгейін сaяси қaрым-қaтынaстың субъектілері: жеке тұлғaлaр, 

әлеуметтік топтaр, тaптaр, ұлттaр, қоғaм, сонымен бірге билік субъектілері – 

мемлекет, пaртиялaр және т.б. көрсетеді.  

Осы мaқсaттa, біздің диссертaциялық зерттеу жұмысымыздың негізгі 

бaғытынa Люсьен Пaйдың сaяси мәдениеттің қaлыптaсуындaғы негізгі 

фaктор ретінде ұлттық бірегейлікті көрсететін концепциясы жоғaрғы 

деңгейде сәйкес келетінін aйтуғa болaды. Ол өзінің ғылыми еңбегінде сaяси 

мәдениет пен ұлттық бірегейлікті бір-бірімен тығыз бaйлaныстырa отырып 

қaрaстырaды. Сaяси мәдениет ұғымын кең көлемде aшып, оғaн «сaяси 

идеология, ұлттық мінез-құлық және рух, ұлттық сaяси психология мен 

хaлықтың іргелі құндылықтaрын» енгізеді. Оның ойыншa, бaрлық сaяси 

жүйелерде екі сaяси мәдениет өмір сүреді, оның біріншісі, элитaлық сaяси 

мәдениет (elite political culture), екіншісі, көпшілік сaяси мәдениет (mass 

political culture). 

 Элитaлық сaяси мәдениет сaяси жүйе қызметінің нәтижесіне тікелей 

немесе жaнaмa түрде ықпaл ететіндердің сезімі мен қaрым-қaтынaстaрынaн, 

жүріс-тұрысының модельдерінен тұрaды. Элитaлық сaяси мәдениеттің және 

дaмудың бaсты мәселесі ұлттық сaясaтты жaсaу мен оны іске aсырудa тиімді 

сaяси жетекшілік жaсaуғa қaжетті сaпaғa бaйлaнысты.  

Aл көпшілік сaяси мәдениет тұрғындaрдың сaясaтқa қaтысты қaрым-

қaтынaстың және бaғдaрлaрдың негізінде қaлыптaсaды. Сaяси дaмудa 
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көпшілік сaяси мәдениетте негізгі орынды aдaмдaрдың өздерінің ұжымдық 

мaқсaттaрын іздеуде тиімді жұмыс істеуге мүмкіндік тудырaтын көңіл-күйі 

мен құндылықтaр деп aтaйды.  

Сонымен, Пaй дaмушы елдердің сaяси мәдениетінің ерекшеліктеріне 

эксперимент жaсaй отырып, сaяси мәдениеттің көптеген проблемaлaры 

бірегейлік пен легитимділік мәселесімен тығыз бaйлaнысты екенін көрсетеді. 

Соның ішінде бірегейлік дaғдaрысынa ерекше тоқтaлып өтеді. Ол сaяси 

мәдениеттің қaлыптaсу фaкторы ретінде бірегейлік дaғдaрысының төрт түрін 

aнықтaп көрсетеді. Оның біріншісі, ұлтшылдық көңіл-күйдегі территориялық 

және геогрaфиялық кеңістіктің қaрым-қaтынaсы турaлы сезімге қaтысты. 

Екінші, әлеуметтік құрылым, aтaп aйтқaндa, тиімді ұлттық бірлікке кедергі 

келтіретін тaптық бөліністің жоғaры болуы. Үшінші, жaлпыхaлықтық ұлттық 

бірегейлікке қaтысты міндеттерге келгенде этностық бірегейліктер немесе 

бaсқa дa субұлтты бірегейліктер aрaсындaғы қaқтығыстaрдa пaйдa болaды. 

Төртінші, бірегейліктің бұл түрінде жылдaм әлеуметтік өзгерістің 

психологиялық сaлдaрынaн пaйдa болғaн бөтенге қaтысты туындaйтын сезім 

[13].  

Сaяси мәдениеттің қaлыптaсуындa бірінші кезекте ықпaл ететін фaктор 

ретінде бірегейлену үрдісі жоғaрыдa aйтылды. Бірегейленуді сaяси 

мәдениеттің өзегі ретінде де aлып қaрaстыруғa болaды. Қaзaқстaндық қоғaм 

жaғдaйындa сaяси мәдениеттің қaлыптaсуы тұрғындaрдың жaлпы сaяси 

өмірге aрaлaсу деңгейімен, сaяси және ұлттық элитaлaрдың сaяси жүйеге 

қaрым-қaтынaсымен aнықтaлaды. Осы тұрғыдa сaяси институттaрдың сaяси 

үрдіске қaтысуы сaяси мәдениеттің бір бөлігі ретінде ерекше рөл aтқaрaды. 

Жaлпы посткеңестік кеңістікте, соның ішінде посткеңестік елдердің бірі 

ретінде Қaзaқстaндa тәуелсіздік aлғaн уaқыттaн бaстaп, aзaмaттaрдың өзіндік 

бірегейлену үрдісі, соның ішінде мемлекетте және қоғaмдa ұлттық 

бірегейлікті қaлыптaстырушы aзaмaттық және этностық пaрaдигмaлaры 

aрaсындaғы қaрaмa-қaйшылық сaяси мәдениеттің жaй-күйін білдіреді.  

Осылaйшa, сaяси мәдениеттің қaлыптaсу фaкторы болып тaбылaтын 

бірегейлік ұғымына ғылыми тұрғыдa aнықтaмa беріп, оның мәні мен 

мaғынaсын aшып көрсету мaңызды. Индивидтердің бірегейлену үрдісінің 

тaрихынa үңілер болсaқ, оның негізі тереңнен бaстaу aлaтынынa көз 

жеткізуге болaды. Жaлпы aдaмзaт жaрaтылысының бaстaпқы кезеңдерінен 

бері қaрaй «өзіміз» және «бaсқaлaр», «бөтен» ұғымдaрының aрaсындaғы 

қaрaмa-қaрсылық aлғaшқы aдaмдaрдың, хaлықтaрдың дүниетaнымдық 

көзқaрaсының негізінде жaтыр.  
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Резюме 

В статье анализируются основные теории формирования политической 

культуры общества. На основании анализа теоретических взглядов западных 

исследователей в этой области, авторы пытаются определить специфику 

формирования политической культуры в постсоветском обществе.  

 

Summary 

 

The article analyzes the main theories of the formation of society’s political 

culture. The authors try to determine the specifics of the formation of political 

culture in post-Soviet society, based on the analysis of the theoretical views of 

Western researchers in this area. 

 

 

 

 



Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений в условиях поликультурного общества 

 

83 

 

УДК 328 
Самай А.Д., к.полит.н.,  

 доцент кафедры «Регионоведение 
 и международные отношения» 

университета Туран 
 

ОСОБЕННОСТИ ТРАНЗИТНОГО ПЕРИОДА ПОСТСОВЕТСКИХ 
ГОСУДАРСТВ 

 
Ключевые слова: политический транзит, демократия, переходное 

общество. 
 
Проблема демократического транзита для постсоветских государств на 

сегодняшний день требует нового исследовательского подхода. Становится 
очевидным, что реализация демократического транзита по западному 
образцу для стран бывшего СССР зашла в тупик. Многие отечественные и 
западные исследователи указывают на стагнический характер переходного 
периода. Современные политические реалии зримо выбиваются из 
предложенных теоретических «транзитных» теорий. Пришло время 
кардинального обновления прежних исследовательских подходов в изучении 
процесса постсоветской трансформации. В современной транзитологии 
сформировалось несколько научных направлений, пытающихся объяснить 
этот феномен.  

В контексте раннего научного осмысления процесса демократического 
перехода теория модернизации в 1950 - 1960-х годах позволила изучить 
этапы деколонизации целого ряда государств и выявить возникшие перед 
ними потребности экономического развития. В связи с чем, проблема 
изменений в политической системе модернизирующегося общества 
рассматривалась, как детерминант экономического роста. Научная сфера 
того времени пополнилась и другими подходами, такими как рационализация 
общественных структур, их дифференциация, национальная интеграция, 
политическое участие, уровень социальной мобильности и другое. Однако, в 
своем большинстве исследования, в рамках теории модернизации, 
рассматривали демократизацию, как нечто сопутствующее или как 
производное от изменений в экономической и социальной сферах.  

Сформированная выдающимися американскими политологами Г. 
Алмондом, С. Вербой, Дж. Коулменом теория политической культуры, 
утверждающая, что в основе политического перехода лежит особый тип 
ориентации на политическое действие, отражает специфику отдельной 
политической системы. Авторы сформулировали понятие так называемой 
«гражданской культуры», более всего предрасположенной к установлению и 
функционированию демократических институтов. 

Еще одно объяснение в контексте транзитологических теорий 
предложил Д.Растоу, которая получила название «Динамическая модель». 
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Автор предложил метод, принимающий в расчет особенности исторического 
развития стран, вставших на путь демократизации. Д. Растоу анализировал 
исторический опыт процесса демократизации Швеции в 1890 - 1920 годах и 
Турции с 1945 года и выделил четыре основных цикла демократизации, как 
неизбежные для любого перехода. Несмотря на всё многообразие 
политических, экономических, социальных и культурных особенностей в 
историческом развитии государств, Д. Растоу указывает на первый цикл в 
политическом транзите – это формирование национального единства. 
Следующий период демократизации – неизбежная политическая борьба, 
имеющая разные формы и неопределенность во временном промежутке. 
Третья фаза указывает на период выкристаллизовывания определенных 
решений, как результат политического противостояния. Заключительная 
четвертая фаза – это привыкание, где демократические нормы должны 
работать, как слаженная система [1].  

Современное развитие постсоветских государств явно демонстрирует 
несовпадение со «сценарным» переходом и для попытки объяснения этого 
феномена уже формируются новые научные направления.  

Для большей ясности обозначим ряд противоречий, характеризующих 
непохожесть транзитного состояния выбранных субъектов с теоретическими 
выкладками классиков политической науки.  

Во-первых, определенная часть исследователей постсоветской 
политической реальности отмечают, что властные структуры новых 
независимых государств не являются носителями либеральной идеологии. 
Скорее всего, контур современных идеологических воззрений несет в себе 
ценности национального возрождения и слабо коррелируется с идеями 
гражданского общества. И, как следствие, формальное принятие властью 
принципов либеральной идеологии в новых независимых государствах не 
породило необходимые нормы демократического согласования интересов, 
признающихся всеми, и, в итоге, процесса консолидации демократии 
практически не наблюдается. К тому же, идеологемы неолиберализма, 
неоконсерватизма и социал-демократии в их исторически сложившихся 
модификациях, во многом исчерпали себя [2]. 

Во-вторых, разнообразные эмпирические исследования на 
постсоветском пространстве указывают что, значительная часть граждан 
являются представителями «подданической» политической культуры, не 
проявляя активной политической позиции, и, ориентированы на ожидания 
получения от власти определенных благ [3]. Данный тип политической 
культуры характеризуется признанием особого авторитета власти или 
почтительного отношения к ней. Несмотря на значительную амплитуду 
умеренно-осторожного политического поведения, постсоветское общество, 
особенно его азиатская часть, отдает предпочтение консервативным 
политическим представлениям. Ценностное наполнение такого 
мировоззрения основано на стремлении людей к прочным, устойчивым 
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условиям существования, к сохранению привычной среды, правил и норм. 
Это дает ощущение стабильности и комфортности происходящего [4].   

Следующий момент указывает на то, что более перспективным 
представляется подход, уделяющий особое внимание цивилизационной 
специфике данного политического пространства в целом и его составных 
частей, таких как история, география, культура, геоэкономическая и 
геополитическая взаимосвязь. Многие исследователи постсоветских режимов 
указывают на схожую функциональность управленческой сферы. 
Неопатримониальная концепция ставит своей задачей изучение 
традиционных практик в новой институциональной среде. Клиентарно-
патронажные отношения в государственном аппарате выступают как 
клановые, семейно-родственные, дружеские связи. Стержневые позиции 
принадлежат институту президентства, вокруг которого формируются 
позиции, отвечающие качествам личной преданности, родства и 
зависимости. Во многих государства бывшего Советского Союза 
политическая элита выстраивается по принципу личностно-ориентируемой 
природы властных отношений [5].  

Еще один взгляд, указывающий на особенность протекания 
демократического транзита в указанных странах, делает акцент на 
комплексное ослабление функций государства, как института, 
обеспечивающего социальный порядок и поддержание норм, правил жизни 
населения.   После распада СССР в условиях «Шоковой терапии» среди 
представителей власти утвердилось понимание, что общество само обеспечит 
своё выживание в новых условиях. Курс на радикальные рыночные реформы 
и масштабную приватизацию обеспечил резкое снижение роли государства в 
хозяйственной жизни. Социалистические ценности, такие, как 
государственный и общественный контроль над экономикой, средствами 
производства и ресурсами, оказались повергнуты и являлись главным 
препятствием развития рыночной экономики и личного обогащения. 
Население, привыкшее к государственной опеке, оказалось неготовым к 
условиям рынка, что привело к резкому обнищанию народа, уничтожению 
интеллектуальных страт и вымиранию социально незащищённых слоев.  

К 2000 годам достигнув определенной стабильности, политические 
элиты постсоветских государств, укрепив власть и привилегии, упрочив 
доминирование в экономике и политике института власти-собственника, 
привели к консервации режима.  

В данной статье автор приводит лишь определенную часть 
исследовательских направлений, которые указывают на расхождение со 
ставшими уже классическими теориями демократического транзита. 
Противоречивый и проблемный процесс демократизации стран 
посттоталитарного режима демонстрирует нам многовариантность и 
синтетизм политического устройства. Можно надеяться, что в современных 
условиях повышенной транспарентности и пристального международного 
внимания, страны постсоветского пространства, обретут оптимальную форму 
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политического согласования разнообразных интересов и гарантии прав 
граждан. 
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На сегодняшний день одной из самых актуальных проблем является 

распространение экстремизма среди молодежи, так как они являются 

наиболее уязвимыми, часто подвергаются «вербовке» и склонны к 

совершению преступлений экстремистского характера.  
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В этой связи, как подчеркивает Первый Президент Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаев, «экстремизм в Казахстане – явление, которое у 

нас масштабно не проявилось, но в то же время существует определенная 

опасность, что процесс конфессиональной дестабилизации, в конце концов, 

может проявиться и у нас. Если, конечно, вовремя не осознать и не 

предотвратить эту потенциальную угрозу» [1, с.84]. Для этого, по мнению 

Н.М. Абдирова: «...требуется комплексный и системный подход к 

осуществлению противодействия экстремизму, при котором 

предусматривались бы меры только регулирующего и запретительного, но и 

превентивного характера» [2, с.8]. 

А.Д. Дарменов считает, что: «экстремизм является многоаспектной и 

вместе с тем очень болезненной этно-психологической проблемой, то есть, с 

точки зрения национального достоинства, особенно чувствительной для 

восприятия обыденным сознанием людей разных национальностей. В рамках 

криминологии, современной политологии и политической социологии в 

последние годы активизировались научные дебаты относительно его 

сущности и содержания. Термин экстремизм стал активно использоваться не 

только в понятийном аппарате социальных наук, но и в средствах массовой 

информации. И это смысловое разночтение порождает определенные 

сложности в деятельности государственных органов и неправительственных 

организаций в противостоянии экстремизму и его проявлениям» [3, с.4]. 

Современный словарь иностранных слов трактует экстремизм (от лат. 

ехтешп крайний) – 1) приверженность к крайним взглядам и мерам, 

например, в политике; 2) оголтелая, бесчеловечная политика «крайних мер», 

насилия и террора, оправдываемая необходимостью достижения гуманных и 

благородных целей в отдаленном будущем [4, с.764]. С.И. Ожегов и Н.Ю. 

Шведова также определяют экстремизм как: приверженность к крайним 

взглядам и мерам (обычно в политике)» [5, с.908]. Взяв данное определение 

за отправную точку, мы считаем необходимым, отграничить его от таких 

часто используемых параллельно, а иногда и в качестве синонимов понятий, 

как «сепаратизм» и «терроризм». 

Что касается сепаратизма (фр. séparatisme от лат. separatus – отдельный) 

– это политика и практика, стремление к отделению, обособлению 

(сецессии). Это особый тип политических и иных движений или 

направлений, основанный на идеологии.  Наивысшая степень сепаратизма – 

экстремизм. Оставаясь неизменным по идеологическому содержанию и 

противоправным по смыслу и юридической оценке, сепаратизм может 

осуществляться в разных формах. Причем противоправная и 

антиобщественная природа данного явления позволяет охарактеризовать 

деятельностные формы его реализации как экстремистские (от лат. exstremus 

— крайний), так как сам фактор противоправности той или иной 

поведенческой формы подразумевает «крайность» методов и способов 

достижения постулируемых целевых установок [6].  
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Характерной чертой экстремистских форм сепаратизма являются 

методы и способы, носящие характер уголовно наказуемых деяний. 

За совершение экстремистских преступлений предусматривается 

уголовная ответственность. В УК РК ст. 3 п.39 дан перечень экстремистских 

преступлений  - это деяния, предусмотренные статьями 174, 179, 180, 181, 

182, 184, 258, 259, 260, 267, 404 (ч. 2 и 3) и 405  УК РК, а  экстремистскую 

группу считать  – организованную группу, преследующую цель совершения 

одного или нескольких экстремистских преступлений (п.40 ст. 3 УК РК)   [7]. 

Таким образом, сепаратизм и его экстремистские проявления имеют 

своей целью достижение территориальной независимости, т.е., по сути, 

государственного суверенитета, для конкретно-определенной этнической или 

религиозной общности. Причем достижение этой цели осуществляется 

вопреки интересам других этнических и конфессиональных групп.  

Экстремизм как сложный политико-правовой феномен может носить 

различную идеологическую окраску. Прежде всего, выделяют этнический и 

религиозный экстремизм. Идеология, пропагандирующая национальный 

экстремизм, исходит из искаженной интерпретации права наций на 

самоопределение [6].  

В ряде случаев в литературе допускается смещение понятий 

«экстремизма» и «терроризма». Это свидетельствует о том, что до сих пор в 

мировой практике нет единого толкования, понятий «терроризм» и 

«экстремизм», что крайне затрудняет разработку каких-то общих подходов к 

решению проблемы противодействия этим двум равноценным по опасности 

социальным явлениям. 

Вместе с тем, на практике довольно часто насильственные действия 

экстремистов по отношению к инакомыслящим нередко называют 

терроризмом, который во многих случаях выступает неизбежным спутником 

политического экстремизма. Считаем необходимым остановиться на понятии 

«терроризма» и по той причине, что в отличие от понятия «экстремизм», этот 

термин нашел отражение в ряде правовых документов, в том числе и 

международных. Однако его значение в различных исследованиях также 

толкуется по-разному,  довольно широкое распространение имеет следующее 

определение терроризма, данное российскими специалистами, – «угроза 

применения или применение насилия в политических целях отдельными 

лицами или группами лиц, действующими за или против существующего в 

данной стране правительства, когда такие действия направлены на то, чтобы 

нанести удар или запугать более многочисленную группу, чем 

непосредственная жертва, в отношении которой применяется насилие» [8, 

с.29]. 

Шанхайская  Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 года) дает следующее определение 

понятие экстремизма: «экстремизм – какое-либо деяние, направленное на 

насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#sub_id=1740000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#sub_id=1790000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#sub_id=1790000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#sub_id=1840000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#sub_id=2580000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#sub_id=2670000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#sub_id=4040200
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#sub_id=4050000
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также на насильственное изменение конституционного строя государства, а 

равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том 

числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных 

формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в 

соответствии с национальным законодательством сторон» [9, с.187].   

Закон РК «О противодействии с экстремизмом» дает следующее 

определение экстремизму: «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;  физическим и (или) юридическим 

лицом, объединением физических и (или) юридических лиц действий, 

преследующих следующие экстремистские цели: насильственное изменение 

конституционного строя, нарушение суверенитета Республики Казахстан, 

целостности, неприкосновенности и  неотчуждаемости ее территории, 

подрыв национальной безопасности и обороноспособности государства, 

насильственный захват власти или насильственное удержание власти, 

создание, руководство и участие в незаконном военизированном 

формировании, организация вооруженного мятежа и участие в нем, 

разжигание социальной, сословной розни (политический экстремизм);  

разжигание расовой, национальной и родовой розни, в том числе связанной с 

насилием или призывами к насилию (национальный экстремизм);  

разжигание религиозной вражды или розни, в том числе связанной с 

насилием или призывами к насилию, а также применение любой религиозной 

практики, вызывающей угрозу безопасности, жизни, здоровью, 

нравственности или правам и свободам граждан (религиозный экстремизм)» 

[10]. 
Считаю, что разделение экстремистских проявлений по политическому, 

религиозному, криминальному и национальному признаку является 
условным, ибо все они взаимно влияют друг на друга, и в «чистом» виде их 
практически не встретить. 

Субъектами экстремизма могут выступать как отдельные лица и группы, 
так и общественные организации (религиозные и светские) и даже (на 
определенных этапах) целые государства и их союзы. 

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими 
проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно 
важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так 
как именно указанная среда, в силу целого ряда различных факторов, 
подвержена негативному влиянию разнообразных антисоциальных и 
криминальных групп. Социальная и материальная незащищенность 
молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая 
незрелость, значительная зависимость от чужого мнения – вот только 
некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности легкого 
распространения радикальных идей среди молодежи. Между тем, данные 
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идеи в молодежной среде получают значительное распространение. Лидеры 
экстремистских группировок различного толка завлекают молодежь в свои 
объединения, часто обещая ей легкое решение всех проблем, в том числе и 
материальных. Неокрепшие молодые умы зачастую даже не задумываются о 
том, что, участвуя в деятельности подобных формирований, они не только не 
решают свои существующие проблемы, но и создают себе многочисленные 
новые, по сути, уничтожают свое будущее. 

Выступая перед студентами Назарбаев Университета «Казахстан на пути 
к обществу знаний» (Астана, 5 сентября 2012 года) Лидер нации Н.А. 
Назарбаев напомнил нам о трёх ключах казахстанского успеха, которые 
являются нашим народным достоянием. 

Первое. Единство всех казахстанцев, представляющих 140 этносов – это 
уникальная ценность. 

Второе. Толерантность, которая присуща всем нам вместе и каждому в 
отдельности. 

Третье. Это общность исторической судьбы. 
Наша цель – не просто выжить в новых условиях изменяющегося мира, 

но и продолжить своё развитие, укрепляя прежние достижения, расширяя 
свои возможности влиять на этот новый мир[11]. 

Соглашаясь с мнением Баймагамбетовой З.М., о том, что для 
поддержания интереса молодёжи к правовым проблемам надо ярко, 
убедительно и доходчиво объяснять каждому, мотивировать необходимость 
правовых знаний [12, с.52].  Здесь нужно остановиться на религиозной 
грамотности поподробнее. Молодые и неокрепшие умы, часто становятся 
жертвами пропаганды радикальных экстремистских организаций.  Именно в 
данном секторе должна проводиться наиболее усиленная профилактическая 
деятельность. Разработка новых методов и методик по профилактике 
радикального экстремизма в учебных заведениях. Переработка курса 
«религиоведение», под специфику современных проблем и угроз. Молодое 
поколение жизненно необходимо уберечь от влияния извне любыми 
способами, так как от этого будет зависть внутренняя обстановка в стране и 
будущее в целом.  

Для эффективности информационного противодействия проявлениям 
экстремизма в молодежной среде необходимо: 

- проведение комплекса мероприятий по противодействию преступности 
экстремистской направленности, где основное значение должна иметь 
грамотная и своевременная просветительская работа;  

- проведение праворазъяснительной работы, например, связав ее с 
национальными традициями и национальной идеей «Мәңгілік Ел». Меры, 
направленные на формирование правосознания молодежи, должны 
осуществляться в рамках государственной политики, так как именно 
молодежи предстоит возводить основу будущего благополучия нашей 
страны. Поэтому молодежной политике в Казахстане уделяется огромное 
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внимание, составляются программы, разработан Закон Республики Казахстан 
«О государственной молодежной политике» [13];  

- разработка и введение в учебные планы образовательных учреждений 
специальных курсов по противодействию экстремизму; 

- создание военно-патриотических клубов, расширение спортивных 
кружков и клубов; 

- воспитание молодежи в духе толерантности и социальной 
ответственности; 

- усиление научно-методической работы деятельности государственных 
органов в создании системы противодействия экстремизма. 

Несомненно, все это даст результат, и Казахстан станет местом единства 
и согласия для всех казахстанцев, независимо от их религиозной 
принадлежности, для этого мы должны сохранить мир и благополучие наших 
граждан. 
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Түйіндеме 

 
Мақала қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасындағы экстремизмнің 

теориялық аспектілерін қарастырады. Экстремизмнің таралу факторы ретінде 
жастарды құқықтық ағарту проблемасы негізгі аспектілердің бірі болып 
табылады. Автор жастар арасындағы экстремизмнің алдын алу шараларының 
кешенін ұсынады.  

Summary 
 
The article examines the theoretical aspects of extremism in the Republic of 

Kazakhstan at the present stage. One of the key aspects is the problem of legal 
education of youth as a factor in the spread of extremism. The author offers a set of 
measures to prevent extremism among young people.  
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Политическая стабильность и национальная безопасность в Казахстане и 

других государствах зависят от уровня консолидации общества. Иначе 

говоря, в идеале политическая жизнь в демократическом государстве имеет 

две характерные черты: 1) на поверхности может быть «война всех против 

всех», т.е. кипение дискуссий и политических баталий по поводу налогов, 

уровня оплаты труда и качества жизни и развитости, принципов внутренней 

и внешней политики; 2) с содержательной стороны существует консенсус по 

базовым общественным ценностям. Но вот созидание общенациональной 

идентичности в национальном государстве часто оборачивается 

доминированием в культуре, политике и экономике представлений и 

ценностей ведущего этноса страны. И как следствие, неизбежный ответный 

всплеск национализма этнических меньшинств.  Частью этого ответа может 

быть ретрадиционализация -поворот к т.н. возрождению традиций, казалось 

бы, давно ушедших норм и ценностей общества прошлого. 

В течение всего XIX и первой половины XX века типичным средством 

решения противоречия между идеалом национального государства и 

этнической неоднородностью являлась целенаправленная политика 

централизации, унификации и культурной ассимиляции более слабых и 

обычно численно уступавших этнических групп. Российский исследователь 

Е. Нарочницкая, замечает: «Демократические режимы нередко преследовали 

эту цель с еще большим рвением нежели авторитарные. Именно Французская 

революция покончила с «вольностями» Бретани и сделала французский язык 

обязательным для администрации и обучения на территории всей страны… В 

1927 г. министр образования Франции заявлял: «Для языкового единства 

Франции необходимо, чтобы бретонский язык исчез» [1]. 

Для Казахстана эта волна унификации, централизации дошла в том же 

XIX веке, когда кочевники были поставлены под прямой контроль, а затем и 

прямое управление, и подчинение царской администрации. Все замечают 

только утрату частью казахов своего родного языка, но не обращают, что 

было вычеркнуто из культурной и исторической памяти: целые эпические 

поэмы и легенды были преданы забвению. В 1920-х гг. Мухтар Ауэзов и 

будущий великий геолог Каныш Сатпаев могли размышлять о великом герое 

эпохи Золотой Орды батыре и бие Едиге (Эдигей в русских летописях), а в 

1950-е гг. это уже вызывало обвинения в национализме. В дальнейшем, даже 

после обретения независимости ряд эпических сказаний так и остались в 

первую очередь достоянием специалистов.  

В 1960 –е гг. началась волна этнического подъема в Западной Европе. 

Именно в конце 1960-х гг. актуализировалась проблема Северной Ирландии. 

И тогда же в Шотландии произошло оживление движения за большую 

самостоятельность в решении дел на территории Шотландии, что отразилось 

в 2000 г. в решении о деволюции – т.е. расширении прав и полномочий 

региональных властей. Ситуация с Каталонией также известна: попытка 
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последних лет выйти из состава Испании вызвала вмешательство 

центрального правительства. 

Национальное государство и его основа – осознание себя как нации 

принадлежат эпохе Промышленной революции и подготовлены рядом 

предшествовавших воздействий, в частности книгопечатанию. Появление 

общенаицональных газет, т.е. общенациональной прессы, в Новое время 

способствовало созданию этой культурной скрепы для нарождавшихся 

наций, а необходимым и достаточным условием выражения ими плюрализма 

взглядов стала свобода слова. 

Ныне ситуация иная. Появление в последние десятилетия социальных 

сетей на базе интернет-платформ раскрыло, что свобода слова нуждается в 

защите не только от государства. Строки из поправки к конституции США о 

том, что конгресс не имеет права издавать законы, которые ограничивают 

свободу слова, выглядят недостаточными в ситуациях, когда такие 

глобальные соцсети как Twitter, Facebook позволяют себе подвергать цензуре 

высказывания не только простого гражданина, но и президента США, пусть 

даже нарушающего спокойствие истэблишмента своими заявлениями о 

фальсификациях на президентских выборах 3 ноября 2020г. 

Новая постановка проблемы свободы слова обращает также к вопросу о 

вышеприведенном национальном консенсусе по нормам и ценностям. В 

Европе наплыв мигрантов и неспособность интегрировать их в европейское 

общество привело к кое-где открытому, но по большей части молчаливому, 

признанию неудачи мультикультурализма. В США общество и государство 

на деле отказались от прежней практики «плавильного котла» и этому 

последовал, как показали выборы 3 ноября 2020г., раскол нации, завершение 

прежнего консенсуса.  

Как известно, сторонники Дональда Трампа принадлежат к белым лицам 

из рабочего и части среднего класса. Хотя увеличилось количество 

проголосовавших за него афроамериканцев и латинос - лиц 

латиноамериканского происхождения, но раскол во многом отражает 

деления по расовым и этническим признакам.  

Более существенно важно, что борьба республиканца Трампа и 

демократа Джо Байдена отразила нынешнюю кульминацию борьбы 

финансового капитала и промышленного капитала. История борьбы этих 

двух капитадов хорошо отражена во французской истории и истории 

сложения французской нации: Великая Французская революция и 

последующие революции уже следующего, девятнадцатого века – революция 

1830г., затем 1848г., 1870г. были вехами как экономически ведущая роль 

буржуазии не означала политическое доминирование промышленной 

буржуазии. Так, например, в 1830 г. установилось господство финансово-

торговой буржуазии, свергнутой революцией 1848г. но промышленная 

буржуазия в лице своих республиканских партий пришла к господству в 

политике много позже, только в 1880-х гг. Франции пришлось пройти за эти 
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два столетия установление и свержение двух респубдик, трех династий 

(Бурбоны, Орлеаны, Бонапарты), период «республики без республиканцев» 

во власти в первое десятилетие Третьей республики, возникшей в 1870г.   

В других европейских странах промышленная буржуазия не столь явно, 

необязательно путем революций, но всегда по мере накопления 

экономического доминирования могла потеснить роль аристократии в 

политической жизни и конкурировать с политическим представителями 

буржуазии финансовой. И это доминирование оформлялось гласным или 

негласным общенациональным консенсусом по вопросам ценностей. И 

утрачивавшая позиции аристократия и разные группы буржуазии 

действовали внутри рамок складывавших наций-государств, что и 

определяло развитие межэтнических отношений. 

После второй мировой войны рухнула не только Британская империя и 

иные колониальные империи, последняя их которых португальская приказал 

долго жить в 1974-1975гг. О борьбе народов колоний, в том числе 

вооруженной борьбе с 1960-х гг.  народов португальских колоний 

существует довольно обширная литература. Описана также борьба внутри 

прежних колоний, когда этнические и религиозные различия в некоторых 

странах приводили к напряженности, аиной раз и к гражданской войне. 

Изменился и западный мир. Еврокоммунизм компартий Италии, 

Испании, Франции в 1970-х гг. означал их поворот в сторону интеграции в 

политические системы соответствующих наций-государств путем отказа от 

идеи революционных преобразований общества. Во второй половине 

прошлого века в дополнение к монополиям появились транснациональные 

корпорации (ТНК). Валовой продукт некоторых ТНК превышает ВВП ряда 

развивающихся государств.  

Рейганомика 1980-х гг. укрепила финансовый сектор. Краху СССР 

предшествовала политика вывода производств из индустриально развитых 

стран. В силу этих и некоторых иных причин влияние глобального 

финансового капитала выросло много больше чем влияние промышленного 

капитала.  

По существу, борьба «глобалиста» Байдена и «изоляциониста» Трампа 

отразила борьбу финансового и промышленного капитала в национальном 

масштабе США. До выборов, как известно, активно использовался расовый и 

этнический факторы в процессе беспорядков в ряде городов США и в сносе 

памятников деятелям Конфедерации южных штатов первой половины 1860-х 

гг. Глобальный финансовый капитал более мобилен в переходе денежных 

потоков через национальные границы, чем обремененный недвижимостью и 

средствами производства промышленный капитал.  

Кроме того, вследствие таковой мобильности финансовый капитал 

менее щепетилен в отношении «старых добрых» консервативных моральных 

ценностей. На наш взгляд, не случайно поэтому руководство 

демократической партий стремится уменьшить и демографический вес и, тем 
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самым, политическое влияние и моральные нормы старой белой Америки. 

Для этого демонстрируется готовность дать голос и легализовать 

нелегальных иммигрантов из Латинской Америки, привлечение «Жизни 

черных важны» к политическим акциям, предложение ряду лиц из ЛГБТ-

сообществ к участию в правительственной деятельности.  

Поскольку идеи коммунистов и социал-демократов утратили великие 

цели коренного преобразования обществ, то финансовая олигархия вполне 

может допустить лиц леволиберальных и по американским меркам социал-

демократических взглядов в выборные органы, Ситуация невозможная в 

1950-ее гг. и трудно допустимая в 1970-1980-е гг. В меньшей степени эти 

тренды проявляются в других странах западного мира. В США же выборы 

ноября 2020г. и отчасти позиция Трампа относительно итогов этих выборов 

послужили катализатором для выведения наружу этих процессов.  

В развивающихся странах ответом на культурные и моральные 

антиценности может быть ретрадиционализация в дополнение к имеющимся 

моментам контрмодернизации в противодействии модернизации.    

Опыт Шотландии интересен для совершенствования понимания как 

менялось сомоосознания и самоидентификации. Идентификация шотландцев 

менялась в течение веков: от противостояния англичанам до понимания 

общности интересов к 1707г., и опять к осознанию различий интересов после 

распада Британской империи. В 1973 г. во время четвертой арабо-

израильской войны и последовавшего энергетического кризиса 

Великобританию выручила нефть Северного моря. Кстати, шотландские 

националисты на выборах 1 мая 2003 г. пытались тему перехода нефтяных 

доходов в собственность Шотландии использовать в качестве гвоздя своей 

программы. Не удалось. Избиратель предпочел не одобрять популизм. 

И при всех изменениях и исторических событиях шотландцы оставались 

сами собой: их идентичность корректировалась, но не заменялась иной. Они 

считали себя британцами, не отказываясь от шотландской культуры. Ныне 

же все более сознают шотландцами, чем британцами. 

При этом, нация при во всех языковых, географических различиях 

осознавала свою общешотландскую общность. Насчитывая 5 млн. человек, и 

не имея почти 300 лет своей независимой государственности, нация стала 

известной благодаря творениям Вальтера Скотта и Роберта Бернса, других 

мыслителей и художников.  

Шотландия всегда была устремлена к будущему и самостоятельному 

выбору своей судьбы и когда воевали на стороне французской короны в 

Столетней войны и когда сражались на стороне британских королей и 

участвовали в создании Британской империи. На уровне повседневности 

примечателен их «изобретение традиции». «Даже известная юбка-килт – это 

изобретение Томаса Ролинсона в 1730-х гг. Дело в том, что хайлендеры до 

этого одевали plaid, как правило, используя для раскраски красители, 

соотносясь со своими финансовыми возможностями. Одежда также отражала 
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иерархию человека в клане. Томас Ролинсон заказал одежду, которая 

позволяла бы его рабочим без хлопот рубать деревья и работать близ топок и 

плавильных печей [2]. Но килт с его расцветкой сообразно клановой 

принадлежности, стал использоваться не только на работе, но и вне ее, как 

национальная одежда. Будучи изобретением, связанным с эрой 

промышленного капитализма, килт вытеснил plaid, также как заводская 

индустрия вытеснила ремесленные цеха.  

Что касается т.н. «левых» и либералов в США – не повторят ли они путь 

т.н. либералов России 1990-х гг., но не в отношении жизни граждан, а прежде 

всего снижения доходов среднего класса, его ценностей?   

Вспомним, что «…так называемые либералы 1990-х гг.- это не 

наследники либералов начала прошлого века. Сергей Глазьев, лидер блока 

«Родина» в одном из после-выборных интервью отметил совсем не 

либеральную черту этих так называемых либералов: готовность 

пожертвовать 30 млн. россиян, не могущих адаптироваться к рынку начала 

1990-х гг, для блага оставшихся. Другие либералы типа «Яблока» 

принципиально расходились с Гайдаром и Чубайсом в оценке методов такого 

переустройства. Но «Яблоко» не было в исполнительной власти. И в этом, 

коренное отличие одних либералов наших дней от других либералов. «Союз 

правых сил» - это блок тех, кто готов был на коренные преобразования, 

используя благосклонность власти и все рычаги властвования. «Яблоко» - это 

партия, выросшая из блока политических активистов организаций типа 

Социал-демократической партии России и других аналогичных группировок, 

отнюдь не знакомых с тонкостями идеологии либерализма, но желавших 

найти опору своим прогрессивным идеям в обществе. Сходство программ 

двух так называемых либеральных течений («Яблока» и СПС) было 

несомненным и неоднократно будировался вопрос об объединении. Но 

отношении к методам преобразований – это барьер, который не могли 

никогда преодолеть российские либералы…» [3]. 

Заметим, что в России 1990-х гг. сложилось то, что отчасти заметно в 

США. Пусть в России в отличие от США не было гражданского общества, а 

было чувство соборности как общности, единства общества. «Блок олигархов 

и Власти привел к широкомасштабной «промывке мозгов» населения в 1996 

г. Рейтинг доверия к Ельцину был в начале 1996 г. 8-9%. В июле же того года 

он победил. Другой державник – генерал Лебедь поддержал Ельцина во 

втором туре. Чубайс, Гайдар, Немцов тогда были в стане Ельцина.   «Яблоко» 

оказалось в дилемме: поддержать Ельцина или воздержаться» [4].  

Державные настроения затем были перехвачены командой Путина в 

1999-2000 гг. Коммунисты тем временем теряли в силу разных причин своих 

союзников. Добавим, пропаганду на всех телеканалах против КПРФ. Так уже 

на выборах 7 декабря 2003 г победили «державники» разных мастей: 1) 

ангажированные властью («Единая Россия»); 2) специализированные на 

ловле голосов протестного электората, но в решающие моменты думского 
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голосования, идущие за властью (ЛДПР); 3) блок «Родина» как объединение 

сил, несколько дистанциировавших от прежних союзников из числа иных 

идеологических течений как левого, так и правого толка [5]. 

Итак, и Россия, и США, Западная Европы и мир в целом оказались 

пространством разворачивания трендов глобализации и противодействия ей. 

Державность – это тоже ответ на эти тенденции. В каждой стране есть своя 

специфика. Некоторые черты отношения левых и либералов со властью в 

Казахстане имело место, но без заметной иредставленности в выборных 

органах в отличие от России начала 2000-х гг. 
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Түйіндеме 

 

  «Этносаралық қатынастар: жаһандану мен дәстүрленудің әсері» 

мақаласы жаһандану мен дәстүрленудің этносаралық қатынастарға әсеріне 

арналған. 
 Салыстырмалы талдау көрсеткендей, құндылықтар мен идеалдарға, 

мінез-құлық үлгілеріне жаһандану үрдісі әсер етеді. Жаһандануға дәстүрлену 
қарсы келеді. Жаһанданудың экономикалық негізі - трансұлттық қаржылық 
капиталдың ықпалының күшеюі. 

 
Summary 

 
The article "Interethnic relations: the impact of globalization and 

traditionalization" is devoted to the impact of globalization and traditionalization 
on interethnic relations. Comparative analysis shows that values and ideals, 
patterns of behavior are influenced by the trend of globalization. Globalization is 
opposed by traditionalization.  

The economic basis of globalization is the increased influence of 
transnational financial capital. 
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Мировая экономика, сформировавшаяся на рубеже ХIХ-ХХ вв., перешла 

в качественно новое состояние, называемое глобализацией.  
В экономической теории термин "глобальное" нередко используется в 

самом определении мировой экономики, когда оно как совокупность 
национальных экономик всех стран мира предстает как глобальная 
экономическая система.  В то же время под глобализацией экономики 
имеются ввиду особые черты современных мирохозяйственных процессов. 
Глобализация экономики – многоплановое и неоднозначное по своим 
социально-экономическим последствиям явление. Оно является главной 
тенденцией, первопричиной всех внешних и внутренних факторов, 
влияющих на национальную экономику Казахстана. Ее истоки восходят к 
началу 2-й половины ХХ века, в этот период в структуре и факторах развития 
мирового хозяйства произошли принципиально важные изменения: распад 
колониальной системы и образование особой группы стран "третьего мира", 
активное освоение достижений НТР, создавшее предпосылки для перехода 
развитых стран к этапу постиндустриальной экономики, широкая ориентация 
этих стран на внешние рынки, либерализация торговых режимов и 
провозглашение политики открытой экономики. В то же время возникают 
первые межгосударственные интеграционные объединения ЕОУС, затем ЕС, 
ЕАСТ и наднациональные органы регулирования мирохозяйственных связей 
ООН, ГАТТ, МВФ, ВТО и другие. В развитых странах также быстро растет 
число ТНК, выступающих в качестве самостоятельных субъектов 
мирохозяйственных связей. Их деятельность обусловила 
транснационализацию хозяйственной жизни. 

Глобализацию связывают с появлением общих проблем человечества 
(демографической, экологической, продовольственной и другими) и их 
тесной взаимосвязью с мирохозяйственными процессами, отмечают 
небывалый рост информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

В итоге глобализация превратила комплекс взаимосвязанных и 
взаимозависимых национальных экономик отдельных стран в мировое 
хозяйство. Если мировое хозяйство прежде существовало посредством 
торговых взаимосвязей национальных экономик, то в настоящее время 
экономика любой страны является подсистемой единого мирового хозяйства. 
В конце ХIХ века произошло замещение локальных хозяйственных систем 
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национальными экономиками, а в последней трети прошлого века - их 
растворение в мировой системе. Отсюда - резкий рост значимости для 
каждой страны роли международных отношений и необходимость учета 
тенденций развития мирового хозяйства при определении путей развития 
страны. Сущность глобализации заключается в объединении национальных 
хозяйств в единую общемировую систему. 

Степень участия в международном разделении труда различных по 
уровню своего развития стран неодинакова, а единство мирового хозяйства 
не обеспечивает в настоящее время его однородности и целостности. 
Огромные различия в уровнях развития между более чем 200 стран мира 
порождает конфликты во всех сферах деятельности. Одновременно 
глобализация усиливает диспропорции мировой экономики. Однако страны 
уже не противостоят друг другу в таких жестких формах, как метрополии и 
колонии, социалистические и капиталистические, а ряд стран бывшего 
«третьего мира» – группа НИС – благодаря интернационализации капитала и 
производства сумела вплотную приблизиться по ряду важнейших 
показателей к группе развитых государств. Группа НИС в целом 
демонстрирует в сравнении с развитыми странами более высокие темпы 
роста. Мир становится все более конвергентным и целостным. Одновременно 
ясно, что генератором глобализации выступает деятельность стран с 
передовой постиндустриальной экономикой. Каждое государство 
испытывает на себе диктат общемировых стандартов и тенденций во всех 
сферах деятельности. Так, в экономической сфере мощным средством 
воздействия на любую страну служит деятельность международных 
организаций ООН, МВФ и ВТО.  

Наряду с этим мировое развитие не обеспечено ни доктринально, ни 
институционально. В мире отсутствуют организованные сообщества, 
которые были бы в состоянии и реально бы хотели принять на себя 
ответственность за управление мировым развитием. Мировое развитие 
требует систематической рефлексии способов и условий существования 
человечества. И для того, чтобы организовывать мировое развитие и 
управлять мировым развитием, нужна особая государственность. Не 
исключается, что эту функцию должна, взять на себя мировая держава.  

Объединяющим началом в процессе глобализации является не только 
переплетение национальных воспроизводственных процессов в ходе 
интернационализации производства, но и превращение принципов рыночной 
экономики в общие законы хозяйствования. Расширение масштабов действия 
рыночных механизмов оценивается некоторыми учеными как господство 
неолибералистской модели экономики. Основанием для такой оценки 
послужили неимоверные сложности перехода к рыночной экономике, с 
которыми столкнулись бывшие социалистические страны.  

Глобализация создает проблему сохранения национальной 
самобытности в экономическом и культурном развитии страны, защиты 
национальных интересов. Современные информационно-коммуникационные 
технологии не позволяют изолироваться от благополучных стран и 
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игнорировать мировые тенденции развития. Для государств с переходной 
экономикой острыми являются проблемы поиска своего места в мировой 
экономике, национальной безопасности. Глобализация породила такое 
явление как международная конкурентоспособность национальной 
экономики. Согласно ее требованиям, «критериям мирового рынка должна 
соответствовать уже не отдельная группа товаров, не ряд фирм и даже 
отраслей, а национальная производственная система и хозяйственный 
механизм той или иной страны». 

Важнейшей чертой глобализации является интернационализация 
производства. Эти понятия близки по своему смыслу, однако не 
тождественны. Интернационализация производства выражает особенности 
функционирования производительных сил на базе НТП и не может охватить 
все аспекты процесса глобализации. НТП обеспечивает выпуск наукоемкой 
продукции, углубляет международное разделение труда до уровня 
подетальной и технологической специализации между странами. В итоге 
возникает взаимозависимость производственных процессов, протекающих в 
отдаленных друг от друга странах. Решающую роль здесь играет 
деятельность ТНК, создавших посредством трансграничного перемещения 
капиталов и технологий сеть международного производства. Современные 
ТНК, преследуя корпоративные цели, способны игнорировать национальные 
интересы принимающих стран. Эти интересы часто ущемляются и в рамках 
региональных интеграционных объединений. 

Доминирующая роль наукоемких производств и ИКТ определяется их 
растущим вкладом в уровень развития и благосостояния общества. Кроме 
того, они служат показателем стратегического уровня экономической мощи 
страны, ее национального статуса. В высокоэффективных индустриальных 
экономиках чрезвычайно развит процесс превращения изобретений и 
научных результатов в успешный технологический бизнес.  

В развитых странах инновационная деятельность является 
составляющим элементом бизнес-процесса. Инновации могут относиться к 
разработке новых товаров и услуг, методам организационного и 
мотивационного воздействия, венчурным проектам, технологии, приемам 
рыночного воздействия и др. В современном рынке банк перспективных идей 
является сильным инструментом конкурентного преимущества. Так, 
например, фирме “Хьюлетт-Пакард” свыше 50% оборота приносят товары, 
введенные на рынок в течение трех последних лет, причем в разработке 
постоянно находится не менее 500 проектов. 

Лидерство США обеспечивается главным образом превосходством над 
другими странами по масштабам и богатству рынка, степени развития 
рыночных структур, уровню научно-технического потенциала, мощной и 
разветвленной системе мирохозяйственных связей. Постепенно в стране 
складывалась так называемая смешанная экономика, ставшая надежной 
основой экономического роста и социальной стабильности в обществе. 
Чрезвычайно высокая емкость внутреннего рынка обеспечивает уникальное 
место в мировой экономике. По данным американской администрации 
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производительность труда увеличивается в среднем ежегодно с 1990г.  на 
1,1%. Завершение холодной войны позволило сократить военные заказы на 
65%, высвободило высокотехнические отрасли и высококвалифицированные 
кадры для гражданского производства. Многочисленные новинки внедрены в 
промышленность и повысили конкурентоспособность американской 
продукции. 

Успехи США связаны также с тем, что их участие в мировых 
интеграционных процессах превратилось в мощный, динамичный фактор 
долгосрочного положительного воздействия на внутриэкономическое 
развитие, которое невозможно без использования глобальных факторов 
производства. Важную роль в экономическом росте США сыграло 
Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). Большое 
значение имело возрождение стран Латинской Америки, бурное развитие 
стран Восточной Азии. 

США обладает самым крупным в мире научно-техническим 
потенциалом, который является решающим фактором 
конкурентоспособности в мировом хозяйстве. Ежегодные ассигнования на 
НИОКР в США превышают подобные расходы Британии, Германии, 
Франции и Японии вместе взятые. На современном этапе научно-
технического прогресса размер отечественного рынка не только остается 
мощным фактором мирового влияния США, но и приобретает новое 
значение. В условиях высокой степени обеспеченности собственными 
сырьевыми ресурсами США получает преимущество благодаря внедрению 
ресурсосберегающих технологий. Тем самым существенно уменьшилась 
зависимость от внешних источников снабжения. Более того, в современных 
условиях резко возрастает зависимость поставщиков сырья от США и других 
развитых стран. Масштабы и богатство американского рынка – мощный 
фактор роста мировой торговли. Это побуждает другие страны активно 
бороться за доступ на рынок США и укрепление своих позиций на этом 
рынке. Один из результатов этой борьбы – высвобождение ресурсов для 
использования на более прогрессивных направлениях благодаря 
удовлетворению части потребности общества за счет импорта.  

Экспорт товара составляет сравнительно с другими странами невысокий 
удельный вес в национальном производстве США, всего около 1/10 ВНП 
страны, тогда как для европейских стран его значение в два – три раза выше. 
Страна экспортирует примерно 1/4 часть сельхозпродукции. В 
промышленности США сложились тесные связи с мировым хозяйством. На 
отрасли обрабатывающей промышленности приходится почти 3/4 экспорта 
промышленной продукции. Мировые рынки обеспечивают сбыт около 
1/4продукции общего машиностроения, более 1/5 – по двигателям и 
турбинам, свыше 2/5 - по самолетам. 

Импорт играет растущую роль не только как источник снабжения 
страны товарами, но и как фактор мировой конкуренции, влияние которой 
охватывает всю экономику США. За счет импорта удовлетворяется порядка 
20% потребностей в текстиле, стали и ряде других видов продукции. 
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Крупнейшими торговыми партнерами и одновременно главными 
конкурентами США на мировом и внутреннем рынках остаются Германия и 
Япония. Германия направляет в США 8-9 %, а Япония 29-31 % своего 
экспорта. Устойчивый дефицит в торговле с этими странами стал 
характерной чертой США. Доступ на рынок США стал для этих стран одним 
из главных условий их развития. США остаются крупнейшим экспортером 
наукоемкой продукции. Им принадлежит около 9% всего мирового рынка 
наукоемкой продукции. Одновременно с этим США выступают главным 
рынком для ведущих экспортеров высоких технологий. Доля наукоемкой 
продукции в стоимости всего импорта составляет около 14 %. Крупный 
потенциал экспортной деятельности содержат прогрессивные направления 
НТП. США принадлежит 70% мирового рынка программного обеспечения 
для ЭВМ. Реализация интеллектуальной продукции, различных видов 
научно-технической информации становится все более перспективным видом 
международного бизнеса, служит важным проводником мирового влияния 
американских корпораций. 

В последнее десятилетие произошли радикальные перемены в мировой 
позиции США, связанной с движением прямых заграничных инвестиций. На 
их базе, осуществляемых преимущественно ТНК, в прогрессирующих 
масштабах происходит формирование международного производства, 
объединяющего экономику США с хозяйствами других стран более тесными 
связями, чем это делала торговля. Источником финансирования инвестиций 
является чистый приток иностранного капитала. Интенсивное 
взаимодействие ТНК с хозяйственными структурами выражается в растущей 
производственной кооперации зарубежных филиалов с материнскими. Среди 
машиностроительных компаний получили развитие "глобальные конвейеры" 
по выпуску унифицированной продукции на мировой рынок, а также 
производство по «замкнутому циклу». Создание замкнутого цикла 
производства только в 12 развивающихся странах обеспечивает 
американским ТНК получение дополнительных прибылей в размере 2-3 
млрд. долл. ежегодно. 

Американское хозяйство опирается на мощный внутренний рынок 
ссудного капитала. Масштабы внутреннего кредитного рынка являются 
важным фактором влияния США на мировое движение денежных ресурсов. 
В начале 90-х годов объем кредитных ресурсов, распределяемых этим 
рынком, превысил 1000 млрд. долл. ежегодно, что значительно превышает 
величину кредитного рынка любой из других развитых стран. 

В основе денежной политики США лежит международная роль доллара. 
Инвалютные резервы центральных банков других стран на 61% состоят из 
долларов, почти 2/3 расчетов в мировой торговле осуществляется в долларах; 
а доллар служит мерой ценности многих товаров на мировом рынке; в 
долларах производится 3/4 международного банковского кредитования. В 
условиях тесного взаимодействия фондовых рынков, события на рынке 
США, повороты кредитно-денежной политики страны существенно влияют 
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на общее положение дел в мировой экономике и ее валютно-финансовой 
сфере. 

Опыт США и других индустриально развитых стран также показывает, 
что одних только рыночных механизмов недостаточно. Для активизации 
структурного регулирования необходима целенаправленная регулирующая 
функция государства, его ответственность за общую стратегию 
технологического развития, за поддержку наукоемких технологий и 
фундаментальных исследований. Мера ответственности и поддержки 
определяется рядом причин:  

- высокими издержками исследований и разработок по отношению к 
национальным ресурсам;  

- различными недостатками рыночной системы в решении 
фундаментальных проблем. Далеко не все результаты исследований и 
разработок являются самоокупаемыми, коммерческие интересы крупных 
корпораций не простираются на решение государственных задач; 

- стремлением к поддержанию военного потенциала на максимально 
высоком научно-техническом уровне;  

- двойным применением некоторых военных исследований в 
гражданских отраслях и другие. 

В развитых странах велики размеры выбытия производственного 
чистого капитала, в ведущих индустриальных странах она составляет около 
43 - 45%. Государство определяет научно-технические и технологические 
приоритеты, вырабатывает структурную и инновационную политику, 
представляющую взаимный интерес для науки, промышленности, 
инвесторов. Государство осуществляет бюджетное финансирование 
базисных инноваций, создает условия для эффективного функционирования 
инновационного рынка.  

Наряду с государственным участием самым действенным способом 
перехода стран к постиндустриальному развитию стало продвижение 
технологических инноваций с помощью так называемого венчурного 
(рискового) капитала.  

Главными агентами инновационного рынка, образующими 
конкурентную среду, являются предприятия-создатели и обладатели научно-
технических достижений и «ноу-хау»; небольшие фирмы, основная сфера 
деятельности которых - посредничество при распространении и внедрении 
нововведений; субъекты процессных, продуктовых и организационно-
управленческих инноваций, то есть их потенциальные потребители; а также 
кредитно-финансовые, патентно-лицензионные, консалтинговые, рекламные, 
учебно-методические и прочие государственные и частные структуры. 
Сложность и многообразие форм и методов взаимодействия всех 
многочисленных участников инновационной деятельности представляют 
практический интерес при определении оптимального соотношения 
рыночного и государственного регулирования инновационного развития, при 
анализе механизмов распространения нововведений для создания 
эффективной системы управления этого процесса. 
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Ключевой задачей на пути к повышению конкурентоспособности 
предприятия является освоение наиболее широкого спектра видов 
деятельности, то есть диверсификация производства.  

Сложившаяся неустойчивость развития постсоветских стран в 
значительной мере определяется сохраняющимся перекосом в сторону 
экстенсивного пути, с опорой на отрасли промышленности, 
ориентированные на экспорт сырьевых ресурсов, а не готовой продукции. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Существующий 
мировой рынок представляет собой устойчивую систему - комплекс фирм, 
банков, государственных и общественных организаций. Для него характерны 
сложные связи и взаимоотношения между его элементами как на почве 
финансовой и производственной кооперации, так и в виде конкурентной 
борьбы. В этих условиях проблема поддержания высокой эффективности 
функционирования рынка в долгосрочном плане, связанная с 
необходимостью обеспечения прогрессивных технологических сдвигов, 
решается путем комбинирования рыночного и централизованного 
регулирования структурных преобразований, хозяйственной деятельности, 
создания и распространения инноваций. 

Во время индустриально-инновационного развития стандартным 
приоритетом экономической политики для стран, начинающих рывок, было 
использование протекционистских барьеров для защиты внутреннего рынка. 
При этом происходило активное заимствование технологий у лидеров и 
замещение импорта внутренним производством. Когда страна обеспечивала 
конкурентоспособность своей промышленности и переходила на новые 
технологии, осуществлялось постепенное открытие внутреннего рынка для 
импорта и интеграция в мировое хозяйство. В таких условиях необходима 
реализация программы импортозамещения. Программа импортозамещения 
предполагает установление взаимосвязей с независимыми поставщиками 
крупных корпораций для удовлетворения потребности в сырье, 
материалах, оборудовании и запасных частях к нему, а также других 
значимых потребностей. 

В высокотехнологичных отраслях наблюдается повышенная склонность 
к нововведениям. Поэтому чем шире будут представлены в промышленности 
наукоемкие отрасли, тем сильнее будет развита в реальном секторе 
инновационная деятельность. Основная проблема институциональных 
реформ - их несбалансированность. 

Главным мотором глобализации в последние десятилетия, конечно же, 
были США, страны Европы, Япония и Китай. Их экономический рост 
подстегнул процесс глобального движения капитала, трудовых ресурсов, 
передовых технологий, грузов, переноса производственных мощностей, 
мировое разделение труда, стандартизацию законодательств и т.д. 

В глобальные политико-экономические, культурные и научные 
процессы сегодня вовлечен практически весь мир. Одним из действенных 
результатом глобализации стал непрекращающийся с окончания Второй 
мировой войны рост мирового ВВП и объемов глобальной торговли. Однако, 
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финансово-экономический кризис грозит внести серьезные коррективы в 
процессы глобализации.  

Анализ современной мировой экономики и происходящих в ней 
интеграционных процессов позволяет выделить две основные тенденции. 
Одна из них – количественный рост стран, объединенных в различные 
международные экономические союзы и другие международные 
экономические альянсы, что является свидетельством нарастающей 
глобализации экономики. Другая тенденция – непрерывное 
совершенствование форм и методов реализации мировой экономической 
интеграции, что говорит о происходящих в этом процессе глубоких 
качественных изменениях. 
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Түйіндеме 

 

Қазіргі заманғы әлемдік экономика мен ондағы интеграциялық 
процесстерді талдау барысында екі негізгі үрдіске бөліп көрсетуге болады. 
Олардың бірі – экономиканың күннен-күнге артып келе жатқан 
жаһандануының дәлелі болатын, әртүрлі халықаралық экономикалық одақтарға 
біріккен елдер мен өзге де халықаралық альянстардың сандық өсімі. Екінші 
үрдіс – әлемдік экономикалық интеграцияларды іске асырудың формалары мен 
әдістерін үздіксіз жетілдіру, бұл осы процесте болып жатқан маңызды сапалы 
өзгерістерді көрсетеді. 

 
Summary 

 

Analysis of the modern world economy and the integration processes taking 
place in it allows us to single out two main trends. One of them is the quantitative 
growth of countries united in various international economic unions and other 
international economic alliances, which is evidence of the growing globalization of 
the economy. Another tendency is the continuous improvement of the forms and 
methods of implementing world economic integration, which speaks of the profound 
qualitative changes taking place in this process. 
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История становления понятия «картина мира» связана с развитием физики 

на рубеже XIX–XX веков. Термин «картина мира» был введен Людвигом 
Витгенштейном как термин философии и логики в его «Логико-философском 
трактате» для обозначения системы образов, взаимосвязанно отражающих всю 
совокупность достигнутых наукой результатов познания мира. В антропологии 
и семиотике этот термин был использован благодаря работам немецкого 
филолога Лео Вайсгербера, который исследовал структуру первичных 
моделирующих систем (языка) и вторичных систем (мифа, религии, фольклора, 
поэзии, кино, живописи, архитектуры). 

Понятие языковой картины мира восходит и к идеям Вильгельма фон 
Гумбольдта, который рассматривал язык как мир, существующий между миром 
внешних явлений и внутренним миром человека. Гумбольдт был одним из 
первых лингвистов, кто обратил внимание на национальное содержание языка 
и мышления, отмечая, что «различные языки являются для нации органами их 
оригинального мышления и восприятия». Язык сам создает образ, картину 
мира, следовательно, различие языков порождает различие во взглядах на мир. 
Языковая картина мира формируется под влиянием исторических событий, 
географических условий и этнопсихологических особенностей отдельных 
народов [1, 1984].  

Попытки решить проблему взаимосвязи и взаимодействия языка и 
культуры наблюдаются и в гипотезе лингвистической теории относительности 
Э. Сепира и Б. Уорфа, основанной на убеждении, что люди видят мир через 
призму своего родного языка.  Каждый язык направляет мышление говорящего 
по этому каналу, который определяется мировоззрением языка.  Эта гипотеза 
была поддержана в трудах покойного Л. Вайсгербера в его концепции языка 
как «промежуточного мира» между объективной реальностью и сознанием. Л. 
Вайсгербер ввел концепцию языкового мировоззрения, имеющего этническую 
концепцию языкового содержания. 

В каждой языковой сфере формируется своя языковая картина мира, 
обусловленная историей народа, его ролью в общественно-историческом 
процессе, его сознанием. Языковая картина мира является совокупностью 
знаний человека о мире, запечатленных в языковой форме. Через языковую 
картину мира выявляется национально-культурная специфика человеческого 
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существования, своеобразное мировидение. Языковая картина мира не только 
отражает определенный способ концептуализации мира, но и помогает 
формировать этот мир и задавать определенные нормы поведения человека.  

Культурологический подход к исследованию языковой картины мира 
предполагает не только выявление разных типов лексико-грамматических 
языковых единиц, выражающих специфический опыт народа, но и целостный 
подход к интерпретации структурных элементов языка как культурного 
образования. При таком подходе язык изучается с аксиологических позиций. 
Языковая картина мира в культурологии имеет гносеологическую ценность. 
Кроме этого, исследование любой языковой картины мира с позиции 
лингвокультурологического подхода дает понимание того, что, вступив на путь 
культурно-языковой дифференциации, люди должны осознавать факт 
многообразия языков и культур, отказаться от восприятия своего взгляда на 
мир как единственно верного, научиться жить в условиях культурно-языкового 
плюрализма. Только таким образом можно «увидеть себя», ощутить свое 
различие, свою специфику, свою характерность - и в достоинствах, и в 
недостатках, которые образуют неповторимость и уникальность языка. 

На всех этапах своего существования язык подвергается постоянным 
изменениям, и в большей степени это касается лексической стороны языка, 
которая непосредственно связана с отражением в языке внутреннего и 
внешнего мира человека. При взаимодействии народы обмениваются 
продуктами жизнедеятельности, новыми технологиями, идеями. В свою 
очередь, языком заимствуются слова для наименования понятий, явлений и 
вещей. Путем заимствования языковых элементов происходит взаимодействие 
культур и языков. 

По словам А. Вежбицкой, «языковая картина мира ‒ это исторически 
сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и 
отраженная в языке совокупность представлений о мире, определенный способ 
концептуализации действительности» [2, 35].  

Язык творит языковую картину мира.  В своей работе «Язык и 
межкультурная коммуникация» профессор С. Г.Тер-Минасова выделяет три 
картины мира, утверждая, что «окружающий человека мир представлен в трех 
формах: реальная картина мира, культурная (или понятийная) картина мира, 
языковая картина мира» [3, 47].  

Реальная картина мира – это объективная внечеловеческая данность, это 
мир, окружающий человека. 

Культурная (понятийная) картина мира – это отражение реальной картины 
через призму понятий, сформированных на основе представлений человека, 
полученных с помощью органов чувств и прошедших через его сознание, как 
коллективное, так и индивидуальное. Это образ мира, преломленный в 
сознании человека, т.е. мировоззрение человека, создавшееся в результате его 
физического опыта и духовной деятельности. 

Культурная картина мира специфична и различается у разных народов. 
Это обусловлено целым рядом факторов: географией, климатом, природными 
условиями, историей, социальным устройством, верованиями, традициями, 



Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений в условиях поликультурного общества 

 

109 

 

образом жизни и т.п. 
Языковая картина мира отражает реальность средствами языка, но не 

прямо, а через культурную картину мира («язык как зеркало культуры»). 
Поскольку реальная картина мира представлена в сознании человека, 
языковыми средствами, она объективирована языком и имеет уже только ту 
форму, которую «отразил» и создал – на базе культуры – национальный язык. 
Язык отражает действительность «через два зигзага: от реального мира к 
мышлению и от мышления к языку» [3,40]. И этот факт находит отражение в 
той картине мира, которую выстраивает народ средствами своего языка. 

Так, в английском языке нет особого слова для обозначения понятия, 
которое по-русски называется «сутки», и его в английском передают через 
описательный оборот day and night или twenty-four hours.   

Один и тот же отрезок времени в двадцать четыре часа делится по-разному 
в английском и русском языках. Говорящие по-английски делят этот период на 
три части: morning (от 0 до 12 часов дня), afternoon (от полудня до примерно 
18 часов, то есть до захода солнца) и evening (от захода солнца до полуночи, 
после чего опять наступает morning). А слова day и night обозначают иное 
деление суток, не на три, а на две части: светлую (day) и темную (night). Кроме 
того, слово day употребляется так же, как сокращение day and night, то есть в 
значении русского сутки. 

В русском же языке картина иная - сутки делятся на четыре части, а 
именно: утро (от восхода солнца до примерно 10 или 11 часов), день (от 10 или 
11 часов до захода солнца), вечер (от захода до примерно 10 или 11 часов) и 
ночь (между вечером и утром, то есть время, когда люди спят).  

Временные отрезки суток в казахском языке отражали способы 
осмысления действительности, зависящие от кочевого образа жизни и 
хозяйственной деятельности. Потому казахи-скотоводы «так тонко и точно 
чувствовали, и определяли время» [4]. 

Таблица, представленная д.фил.н., Жанетта Вардзелашвили [5]   дополнена 
определениями временных отрезков суток на казахском языке (по 
Г.К.Бельгеру): 

 
 

Русский 
язык 
 

Английский язык 
 

Казахский язык 

Сутки Twenty-
four hours 

Day 
and Night 

Тәулік 
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Утро 
(от восхода 
солнца до 
примерно 
10 или 11 
часов) 

Morning  
(от 0 до 12 

часов дня) 

1. 
Day 

1. Таң ертең – утро. 
а)  елең-алаң – 

предутренние сумерки, перед 
рассветом. Все еще 
неопределенно, неясно. 

б)  құланиек, құлансәрі – 
когда, начинает светать и уже 
можно различать очертание 
предметов. 

в)  таңсәрі – пора, когда на 
землю падает свет, но 
солнце еще не взошло. 

г)  таң – пора, когда 
показывается, встает солнце. 

 
День  
(от 10 или 
11 часов до 
захода 
солнца) 
полдень 

2. Afterno
on (от полудня 
до примерно 
18 часов, то 
есть до захода 
солнца) 

2. Сәске – пора, когда 
солнце всплыло над 
горизонтом. 

а) сиыр сәске – пора, когда 
солнце поднялось на длину 
аркана. 

б)  сәскетүс – примерно 
около 12 часов дня. 

в)  ұлы сәске – полдень, 
перед обедом. 

3. Түс – обед. 
а)  тал түс, талма түс, тапа-

тал түс – примерно около 
часа дня, верхушка дня, пик 
дня, разомлевший день. 

б)  шаңқай түс – время дня, 
когда тень самая короткая, 
примерно около 2-х часов дня. 

4. Бесін – после полудня, 
солнце перевалило зенит. 

а)  ұлы бесін – солнце 
начинает клониться к закату. 

б)  кіші бесін – солнце 
склонилось заметнее. 

в)  құлама бесін – еще 
более склонилось. 

г)  екінді – приближается 
вечер, солнце совсем уже 
низко. 

д)  намаздыгер – солнце 
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готовится к закату, склонилось 
над своим «гнездом». 

Вечер  
(от захода 
до 
примерно 
10 или 11 
часов) 

Evening  
(от захода 

солнца до 
полуночи, 
после чего 
опять 
наступает 
morning) 

2. 
Night 

5.  Ақшам, ымырт – 
вечер, сумерки. 

         а)  алагеуім – солнце 
вот-вот зайдет, ранние сумерки. 

         б)  кеугім, кеуім, 
ымырт – солнце зашло, 
сгущаются 
сумерки. 

       в)  кешқұрым, 
намазшам – время вечерней 
молитвы. 

         г)  кеш –все окутано 
сумерками, начало ночи. 

4. Ночь 
(между 
вечером и 
утром, то 
есть время, 
когда люди 
спят) 

  6. Түн – ночь. 
а)  iңip – пора перед 

наступлением ночи, природа 
готовится ко сну. 

б)  қызыл iңіp – начало 
ночи. 

в)  жарым түн – полночь. 
г)  тан, қараңғысы – 

густая мгла, пора перед 
рассветом, близится рассвет. 

 
По словам В. А. Масловой, «язык выражает человеческое сознание, в 

котором объективный мир не отражается зеркально, а преломляется, 
превращаясь в форму особого мира». Именно этот отраженный в языке 
вторичный мир, интерпретируемый в соответствии с мировидением носителей 
языка, и представляет собой языковую картину мира. «Языковая картина мира 
формирует тип отношения человека к миру (природе, животным, самому себе 
как элементу мира)» [4, 65]. Таким образом, языковая картина мира, являясь 
посредником между человеком и реальностью, фиксирует национально-
специфическое видение мира. 

Наблюдения над языковыми явлениями позволили американскому 
лингвисту - Бенджамену Уорфу сделать заключение: 
понятия времени и материи не даны из опыта всем людям в одной и той же 
форме. Они зависят от природы языка. Грамматика и логика не отражают 
действительности, а видоизменяются от языка к языку. Нельзя утверждать, что 
эту точку зрения разделяют все лингвисты, но можно утверждать, что ни один 
из лингвистов не прошел мимо теории Сепира-Уорфа. Безусловно одно, 
невозможно отрицать факт воздействия языка на человека. 

Из всего вышесказанного можно заключить, что язык занимает особое 
место в структуре человеческого сознания: он и влияет на наше восприятие 
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окружающего нас мира, невольно навязывая нам определенное видение 
событий, явлений и ситуаций, и одновременно с этим описывает наши 
впечатления, т.е. используется нами как инструмент, орудие. Таким особым 
положением языка определяется и особое место языковой картины мира в 
структуре картин мира вообще: языковая картина мира является и средством 
формирования других картин мира, и их результатом. 

Таким образом, можно выделить следующие свойства языковой картины 
мира: 

Языковая картина мира - это продукт сознания, который возникает в 
результате взаимодействия мышления, действительности и языка как средства 
выражения мыслей о мире. 

Языковая картина мира содержит общие черты для всех но6сителей 
одного и того же языка, 

Языковая картина мира проявляет в себе типические черты национального 
видения и членения мира, 

Языковая картина мира формируется в процессе познания, социализации и 
коммуникации, в то же время Языковая картина мира уникальна для каждой 
отдельной личности, зависит от индивидуальных особенностей человека и 
служит основой его идентичности. 
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  Түйіндеме 

 
Әлемнің тілдік картиналарының мәні, олардың қалыптасу көздері 

қарастырылады. Әлемнің тілдік суреттерінің айырмашылықтары олардың 
тасымалдаушыларының ерекшеліктерін ескере отырып ұсынылған. 

 
Summary 

 
The essence of linguistic worldviews and the sources of their formation are 

considered. The article presents the differences between the linguistic worldviews, 
taking into account the peculiarities of their native speakers. 

 



Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений в условиях поликультурного общества 

 

113 

 

ӘОЖ 37.017.92: 37.032  
С.Б.Кульбаев аға оқытушы, 

полиция подполковнигі Қарағанды академиясы 
Ы.Ж.Аңламасова, гуманитарлық ғылымдарының магистрі, 
Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті 

 
ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ДҮНИЕТАНЫМДАҒЫ ТҰЛҒА МӘСЕЛЕСІНЕ 

ТӘН КЕЙБІР ҚҰНДЫЛЫҚТАР 
 

Кілт сөздер: тұлға, құндылық, рух, ұлт, діл, тіл, сенім, ерік, сана, өмір, 
дүние, қасиет 

 
Философия сол ғасырлар бойы өзінің зерттеу обектісін дүние мен адам 

арасындағы қарым-қатынасты зерттеп келеді. Адамның ішкі дүние қасиеттері 
мен рухани құндылықтарды үйлестіру оның өзіндік жетілуінің өзектерін немес 
жан сұлулығы мен адамгершілік дүниесінің өзара тығыз байланыстылығын 
айта аламыз. Құндылықты бағдардың дамуы – тұлға кемелінің белгісі, оның 
әлеуметтенуінің көрсеткіші, құндылығы бағыттардың тұрақты бірлігі келесідей 
сапарларының дамып, орнығуына себепші болды. Тұлғаның тұтастығы мен 
сенімділігі, белгілі мұраттар мен принциптерге адалдық оны іске асыру 
жолында ерік күшін аямауға қабілеттілік, өмірлік ұстанымдарға орай 
белсенділік, мақсатқа жетуге табандылық пен өжеттілік қажет. Құндылықты 
бағыттар арасында қайшылықтар әрекет қылық пен мінездегі тұрақсыздықты 
туындатады. Құндылықты бағыт-бағдардың әсері адамның селсоқтығы мен 
енжарлығына себепші болады. 

Адам жер бетіндегі материалдық және рухани мәдениеттің тарихи 
процесінің дамуының субьектісі, өмірдің басқа формаларымен генетикалық 
жағынан байланысты, еңбек құралдарын өндіру қабілеті арқасында, олардан 
бөлініп шыққан, анық сөйлей алатын, санасы бар, биологиялық, әлеуметтік, 
психологиялық тіршілік иесі. Адамның жеке дара ерекше көзге түсетін 
қырларын тұлға философиясы тереңнен қарастырады. Тұлғаның өзіне тән 
ерекшелігі оның қайталанбас мінсіздігінде, ерекшелігінде, даралығында. Адам 
биологиялық тіршілік иесі болғандықтан, табиғаттың заңдары тұлғаның 
қалсыптасуына өз септігін тигізді. Адам  биологиялық тіршілік иесі болып 
туады, әлеуметтенген тіршілік иесіне айналады. Ендеше адам 
биопсихоәлеуметтік тіршілік иесі болып қалыптасады.  

Әлеуметтенген тұлғаның ең басты белгісі, қоғамдық әрекетте жан-жақты 
қызмет етуі қарастырылады. Қоғамдық гуманитарлық ғылымдар саласы адам 
орталық мәселе болғандықтан, тұлға ұғымына ортақ қолданып, әрбір ғылым 
саласы өзінше зерттеу жасайды. Адамға білімнен бұрын тәрбие берілу  қажет. 
Ал, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы, ондай адам қоғамға апат 
әкеледі. Адам адал болған сайын, өзгенің адалдығына күмән келтіреді. 
Адамның мінез-құлқы қажетілікке байланысты өрбиді. Жай адам өзінің 
күнәларын кешіруді сұрайды, тек таңдаулылар ғана өзінің абайсыздығы үшін 
тәңіріне жалбарынады. Бұнда діннің онтологиялық болмысын беретін суфистік 
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дүниетанымға тән құндылықтарды көре аламыз. 
Күнделікті әлеуметтік ортада біз адамның сыртқы процестерімен 

обьективті іс-әрекетіне сай қалыптасқан қызметтерін байқаймыз 
философияның иррационализм бағытындағы көрнекті неміс ойшылы 
А.Шопэнгауэр «Әлем ерік және елестету» еңбегінде «әрбір адам дүниеге 
келген сахнадағы рөлді ойнайтын әртіс, тек барлық адамдарға басты рөл тие 
бермейді, мәселен сондай адамдар өмірден өзі қалап алған кәсібіне сай қызмет 
атқарады ендеше іс-ірекетіне сай сүйіспеншілігіне бөленген қимыл өзі үшін 
басты рөлге айналып адам өз ісінен туған әрекетке тәнті болып, ләззат алуы 
тиіс». Философияда тұлға ұғымына анықтама беру үшін рационализмнен 
ауытқып иррационализмге ерік берген жөн. Сондықтанда, адам жер бетіндегі 
құдайдың сүйіп жаратқан, сұлулықтың бейнесі болса, тұлға сол сұлулықтағы 
асқақтық болып табылады. 

Шығыс философы Омар Хайям өз рубайларында «Егер де жаратушының 
күші менде болса, мен мына көрінбейтін аспанды итеріп, тек соған лайықты 
парасатты данышпандар өмір сүретін ақылды аспанды орнатар едім» деп 
қарастырғандай қазіргі қоғамның кейбір әрекеттеріне байсалдылықпен 
қарамасақ адамды бұзады, ал білім адамды өзгертеді. Сондықтан да тұлғаның 
рөлі осы жерде болымдырақ болса ол адамзат баласын азғындырмай, сыртқы 
әлсіздігіне бой алдырмайды.  Адамда  рухани құндылық басым болу үшін, жан 
азығының қажеттілігін өз талабына сай қанағаттандыра білу керек. Көңілдің 
қаруын баптау қажет. Рух - адамның ақылымен парасаттылығын, сондай-ақ 
адамның бойындағы талабын алға дамытып отырған күш. Рух адам жанына тән 
құндылық. Қазақ философы ақын Абай атамыз дәріптегендей, руханилықтың 
адам бойында табылуын ғылым, рахым, ғаділет сұлуы «толық инсаяттылық» 
яғни «толық адам» ұғымына әкеледі деп дәріптейді[1]. Дәстүрлі дүние 
танымды жаңашыл көзқарастардың аясында жаңғырта отырып қоғамның 
талабына сай өмір сүру, адамның рухани игіліктерін дәріптеп, ұлттың 
дүниетанымындағы онтологиялық болмысын құрайтын ұғым деп тануға 
болады. 

Адам құқы - адамды ең жоғары құндылық ретінде тану, бала тұлғасы мен 
оның қадіріне құрмет; бала еркіндігі мен даму құқын қорғау; білім және 
тәрбиедегі демократиялық принциптерді берік ұстану. Адам құқы және еркі – 
жалпы адамзаттық құндылық, себебі олар адамзаттың жалпы мүдделерін 
танытады, әрқилы халықтардың, діндер мен дәуірлердің рухани мұраттарын 
жақындатады әрі туыстырады. Барша халықтың туындыларын сыйлауға, 
бағалау мен қорғауға үйрену – бұл ұлттық және ұлтаралық ынтымақтың 
белігісі ретінде қабылданған жалпы адамзаттық құндылықтарды сезіну және 
қабылдау нышаны деп түсінеміз. 

Ғылыми дүниетанымның өзі адамның болымысына тән тәрбиесі деп 
айтсақ-та қателеспес едік. Дүниетаным негізі - әлемді түсіну, яғни қоршаған 
ортадағы  бар, болған, болмыс жөніндегі білімдердің жыйынтығы. Қазақ 
философиясының бет-бейнесін жасау ұлттық ойлау жүйесін қалыптастыруға 
тікелей байланысты. Ол жөнінде белгілі ғалым, философ А.Қасабек 
«Қазақстанға жоғары деңгейде дамыған ұлттық ойлау жүйесін қалыптастыру 
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қажеттілігі туып отыр. Қазіргі философияда осы жағдай ескеріліп, әлемдік 
рухани тәжірибемен қоса халқымыздың дәстүрлі мәдениетін, шығыс елдерінің 
үлгісін тиімді пайдалану көзделген» - деп жазды қазіргі кезде руханилықты 
танып білуде батыстық еуропалық үрдістер басымдау. Ұлттық Ойлау мен 
руханилық тілмен байланысты. Тіл руханилықтың қалыптасу 
құндылықтарының ерекше болмысы [2]. 

Ал бүгінгі күн талабында рухани дүниені жандандыру үшін тіл, дін, 
менталитет немесе діл мәселесі басты болып табылады. Адамның рухани 
дүниесінің қалыптасу факторлары ұлтжандылығы,  діни идеялогиясы – сенімі, 
қанымен берілген – менталитеті, тілдің жоғары дәрежеде меңгерілуі деп 
білемін. Адамға тән рухани құндылықтарды қалыптастыру барысында – ғылым 
мен білімнің адамзат болашағына қызмет ететінін айтқан жөн. Индивидтің 
даму жолында адам тұлға болып қалыптасады. Тұлғаның рухани құдылығы – 
адамгершілікпен этикалық нормалар, ақыл ой рационализмінің үйлесімділігі. 
Сонымен бірге әрбір адам үшін жоғары құндылық бұл өмір, тіршілікке болған 
қамқорлық, гуманистік қатынастар негізі – әр адамның өз басын сыйлауы, өз 
адамгершілік сапарларына болған құндылықты қатынас; ата-ананы, туған-
туысқанды, отбасы, балашағаны ардақ тұту, табиғатты аялау және ең басты 
жоғары инабатты құндылық ретінде еңбекті қадір ету. Жалпы адамзаттық 
құндылықтар арасында ұлттық құндылықтар шегерілмейді. Керісінше, осы 
ұлттық құндылықтар арқылы көрінеді. Алғашқыда осы ұлттық формада көзге 
түскен қайталанбас жетістіктер,  уақыт өте жалпы адамзаттық құндылыққа 
өтеді. 

Адамзат қоғамының барлық саласында айтарлықтай өзгерістер мен 
жаңалықтар болып жатқаны мәлім. Бұл өзгерістер мен жаңалықтар қоғамдағы 
жеке тұлғалар мен топтарға кейде дұрыс, кейде бұрыс әсерін тигізеді. Әрине 
қоғамдағы бұл өзгерістер адамзат тәрбиесі жөніндегі пікірге айтарлықтай 
қозғау салады. Білімнің міндеттерінің бірі жастарымыздың көкірегіндегі 
кішіпейілділік қасиеттерін оятып, олардың жандарына адамдардың өзара 
сыйластық және бір-біріне деген сенімділік дәнін егу болып отыр. Қоғамдағы 
болып жатқан жаңашыл көзқарастардың күрделенуіне қарамастан білім 
жүйесіндегі тәрбиенің ролі тұрақты болып қалады. Тұлға ұғымының жан-
жақты сипатталған факторлары әр бір ғылым саласында өзіне тән қызметін 
атқарады. Биологияда тұлғаның ролін бағалайтын факторы ол табиғат иесі, 
қоршаған ортаға байланысты адамның тіршілігіне бейімделуі. Ал психологияда 
«жеке тұлға» - әлеуметтік қарым-қатынаспен, сананың белсенділігін 
арттыратын қызметтің  субьектіде көрініс табуы. Жеке тұлғаның әлеуметтік 
ортаға бейімделуі. Педагогика ғылымы үшін тұлғадағы маңызды фактор 
тәрбие, этикалық обьективті іс-әрекеті. Әлеуметтік ортаны қабылдауы және сол 
ортаға қабылдануы болып табылады. Бұл фактордың барлығы интегративті 
жүйе арқылы өзара байланыс тұтастықпен мойындалады [1]. 

Философия адамдағы мәселелерді жан-жақты қарастыруды қолдайды. 
Философиялық фактордың бірі еркіндік пен жауапкершілік, тұлғаның негізгі 
қасиеттерінің бірі болып табылады. Себебі ол ұғымдар адамның ішкі рухани 
әлеміне бағынышты болады. Философия адамның сыртқы іс-әрекетіне тән 
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қызметтермен шектелмей, субьектінің ішкі жан дүниесінің әлеміне тән 
құндылықтарға бой алдырады. Адам қасиетін түсіндіретін тағы бір ұғым-
«индивид және индивидуальность». Бұл сөз латын тілінен алынған және оның 
қазақша баламасы – «жекелік, жекелеген». Ұғым ретінде бұл сөз адамзат 
тұқымының еш қасиеттері ескерілмеген бір өкілін білдірмейді. Бұл орайда 
әрбір адам индивид болып табылады. «жеке тұлға» ұғымы мен онымен 
байланысты бір тектес ғылыми катергориялардың мәні осында. Адамның жеке 
қасиеттері өмір жолында дамып, қалыптасқандықтан жеке тұлғаның «дамуы» 
мен «қалыптасуы» ұғымдарының мәнін ашу,  ғылым үшін маңызды мәселе 
болып табылады. 

Даму табиғатқа, қоғамға және әрбір жеке тұлғаға тән жалпы қасиет болып 
табылады. Даму дегеніміз - төменнен жоғарыға, қарапайымнан күрделіге қарай 
қозғалыс; сатылай эволюциялық ауысу немесе революциялық секіріс түрінде 
жүзеге асатын жоғары сапалы күйге қарай спиарльды өрлеу үдерісі. Даму 
барысында барлық философиялық заңдар жүзеге асады: өзгеру,санның сапаға 
ауысуы, бір сапаның басқа бір сапаға ауысуы (бұлардың кейбіреуі, теріске 
шығарылуы мүмкін). Жеке тұлғаның қозғалысы күшіне, яғни қарама-
қайшылық күресінің арқасында бұл қозғалыста өзгеріс жүріп жатыр. 

Жеке тұлғаның дамуы дегеніміз, ең алдымен, оның қасиеттері мен 
сапасындағы сандық өзгерістер процесі. Адам дүниеге келгеннен соң дене 
жағынан үлкейеді, яғни кейбір дене мүшелері мен жүйке жүйесі өседі. Оның 
тілі шығып, сөздік қоры молая түседі. Бала көптеген әлеуметтік-тұрмыстық 
және моральдық біліктерге, еңбек дағдылары мен әдеттерге ие болады. Алайда, 
адамның жеке тұлға ретінде дамуындағы ең бастысы – оның бойында болып 
жатқан сапалық өзгерістері (танымдық, сезім, моральдық-жігерлілік т.б) болып 
табылады. Мінез-құлықтың раективті формалары белсенді түрде қалыптасып 
келе жатқан іс-әрекеттілікке айналады, дербестік пен өз мінез-құлқын билей 
алу қабілеттілігі артады. Осы және басқада өзгерістер адамның жеке тұлға 
ретінде даму процесін сипаттайды. 

Сондықтан, даму дегенімізді адамның анатомиялық-физиологиялық 
жетілуіндегі, оның жүйке жүйесі мен психикасының дамуындағы, сондай-ақ 
танымдық және шығармашылық іс-әрекетіндегі дүниетанымы, өнегелілігі, 
қоғамдық-саяси көзқарастары мен сенімдерінің кеңеюіндегі орын алатын 
сандық және сапалық өзгерістердің өзара тығыз байланысты үдерісі деп 
түсінген дұрыс. Адамның дамуына ішкі және сыртқы, меңгерілетін және 
меңгерілмейтін факторлар әсер етеді, олардың арасында мақсатты тәрбие мен 
білім беру жетекші рөл атқарады. 

Тұлға дегеніміз - адам индивидінің әлеуметтік сапасын оның бірегейлігінің 
даралығының өлшемі. Тұлғаның философиялық сипатын қоғамдық өмірдің 
белгілі бір тарихи және мәдени ортада қалыптасатын әлеуметтік-
психологиялық және моральдық қасиеттер қосындыларының иесі арқылы 
болмысты тануға және оны өзгертуге бағытталған жасампаз әрекет субьектісі 
ретінде қарастыру, дәйектілікке негізделеді [3].  

Тұлға қоғамның өмір тәжірбиесін бойына сіңірген, жетілген адам. 
Тұлғаның философиялық мәні, оның әлем мен тарихтағы алатын орны өзекті 
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мәселелерге келіп тіркеледі. Тұлға бұл жерде адамдар әрекеті мен қарым-
қатынастарының, қоғамдық қайшылықтардың, қоғамның идеаларының, 
құндылықтардың көрінісі және субьектісі ретінде қарастырылады. Тарихи 
тұрғыда да, «нақты болмысы» тұрғысында да, тарихи типі қалыптасуына оның 
нақты жағдайлары мен қасиеттеріне орасан зор ықпал етеді. Әсіресе, әрекеттің 
тұлғаға әсері ерекше екендігін атап өткен жөн. Адам әрекеті негізінде және  
соның арқасында тұлғаның дамуы мен оның қоғамда әр түрлі рөлдерді атқаруы 
жүзеге асырылады. Адам өзі туралы қаншама ойларға беріліп, кез-келген 
қиялдар тудыруы мүмкін, ал өзінің нақты болмысында тек ісі арқылы ғана 
аңғарылады. Адамның тарихи дамуы тұрғысында тұлға жеке адмның 
әлеуметтануының нәтижесі болып табылады. 

Тұлғаның тағы бір маңызды сипаттамасы – оның адамгершілігі, тұлғаның 
рухани мәні болып табылады. Қытай ойшылы Конфуцийдің пікірінше, 
адамгершілік, ізгілік бірінші кезекке қойылған, олар адамзат өмірін 
жақсартушы, жамандылықтан құтқарушы категориялар ретінде 
қарастырылады. Тұлғаның еркіндік жігері мен рухының күштілігі, оның 
адамгершілік қайырымдылығы мен тазалығы, тек нақты практикалық іс-әрекет 
және белгілі бір әлеуметтік жағдайларға ғана іске асады. Сонымен қатар, тұлға 
еркіндігі оның маңызды атрибуты болып табылады. Бірақ, біздің түсінігімізше 
жауапкершіліксіз еркіндік бұл шектен-тыс бей-берекетсіздік. 

Сондықтан жауапкершілік өзінің атқарған ісіне тиянақтылық, 
өркениеттілік көзқарастың қалыптасуы – тұлғаның маңызды атрибуты. Нағыз 
тұлға еркін шығармашылықты талап етеді. Тұлға неғұрлым жоғары және 
маңызды болған сайын, оның өзі мен өзгелер алдындағы жауапкершілік деңгейі 
де жоғары бола береді. Адамзат жайлы ең әділ баға беретін – тарих және уақыт 
кеңістігі. Себебі тарих ерте ме, кеш пе, әркімді өз орнына қояды. Кез келген 
дәуірдің ерекшелігі де, мәні де, жеке тұлғалар арқылы анықталады. Себебі 
тарихты халық жасағанымен, тарихи даму заңдылықтарына сәйкес ауқымды 
мақсаттарды заманның нақты тұлғалары жүзеге асыратыны белгілі.  
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Резюме 

 
В статье рассматриваются роль и значение человека в современном 

обществе. Автор подчеркивает ценности индивида, индивидуальности и 
личности, выделяя при этом гуманность как его главную характеристику. При 
этом указываются факторы и ценности различных областей науки, 
оказывающие влияние на духовное становление человека как личности.  
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Summary 
 

The article discusses the role and importance in modern society. The author 
emphasizes the value of the individuality and personality, while stressing the 
humanity of his main characteristic. In this case, indicate the factors and values of the 
various fields of science, which have influence on the spiritual development of man 
as a person. 
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Аймақтану және Халықаралық қатынастар 
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  Кілт сөздер: мәдени лингвистика, тіл, жаһандану, латын әліпбиі, 
интеграция 

   

Ғылыми әдебиеттерде қазіргі жаһандану әлеміндегі тілдік 
проблемаларға жеткілікті назар аударылған:  Тіл социологиясы  кез-келген 
адал маманы көп тілді қоғамдастықтар бір тілді қоғамдастықтарға қарағанда 
онша ұйымшыл және бейбітшілік танытпауы керек». Біздің уақытымызда 
әлемнің көптеген аймақтарында ағылшын, орыс, испан және қытай сияқты 
үлкен саяси және мәдени әлеуеті бар тілдердің салыстырмалы түрде аз 
мөлшерде кеңеюіне байланысты көптеген тілдер жойылып барады.   

Мүмкін, ең белсенді мәдени қарсылықтың өзі географиялық, мәдени 
және демографиялық әлеуеті шектеулі тілді сақтау үшін жеткілікті бола ма 
деп ойлауға болады.  Жойылу қаупі төнген тілдер «үлкен тіл» айтылатын 
елдердің ішінде орналасуға бейім.  Бұл құбылыс тілді сақтаудың саяси 
аспектісінің маңыздылығын тағы бір рет көрсетеді.  Шынында да, жойылу 
қаупі төнген тілдер қайтадан қолданысқа енген жерде, бұл патриоттық  
сезімнің  өсуіне байланысты болады. Тарихтың жаулап алу жағдайындағы 
лингвистикалық ауысу сипатына әсер еткен екі фактор, қазіргі кездегі тілдің 
даму жағдайларына да қатысты: прагматизм және ауысуды ынталандыратын 
немесе оған қарсы тұратын мәдени қатынас.  Бұл екі фактор бір-бірімен 
байланысты болуы мүмкін және бір-біріне тәуелсіз болуы мүмкін. [1]. 

Яғни, прагматизм көбінесе ауысуды ынталандыратын мәдени 
позицияның бөлігі болып табылады, бірақ басқа жағдайларда прагматизм 
тәуелсіз бола алады және тілдің ауысуына емес, қос тілділікке ықпал етеді. 
Бүкіл адамзат жаһандану ниеттеріне еніп отырған қазіргі кезеңдегі қазақ 
тілінің мәдени интеграциядағы рөлі туралы айта отырып, осы мәселенің 
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бірнеше аспектілерін бөліп қарастырған жөн.  Шамасы, қазақ тілінің 
аспектісін ажырату керек, мұнда ұлттық тіл консолидаторлық рөл атқаруы 
мүмкін және табиғи түрде болуы керек, мұнда қазақ халқының бірлігі, оның 
мәдени және өркениеттік тұтастығы, өзінің ұлттық ерекшелігін көрсете 
алады. Қазақ тілі, қазақ мәдениеті мен тұрмысы дәстүрлері, жалпы 
«қазақылықтың» негіздері осы уақытқа дейін (ХХ ғасырдың 50-жылдарына 
дейін) қазақ ауылдарында, қазақ интеллигенциясы (жазушылар, суретшілер) 
арасында сақталған, тың игерудің дамуына байланысты бұлардың бәрі 
құлдырай бастады. [2].   

Қазақ ішіндегі ұлттық топтасу міндеттерінің бірі қазақ тілін оның 
функцияларының барлық көлемінде, қазақ тілін қазақ дүниетанымының 
білдірушісі және ұлттық мәдениеттің өзегі ретінде толыққанды жаңғырту 
болып табылады, сонда ол мемлекеттік тілге де, ұлтаралық қатынас тіліне де 
айналады.    Осы орайда, латын әліпбиіне көшу туралы жобасына назар 
аударылады. 2017 жылдың 12 сәуірінде «Егемен Қазақстан» газетінде 
жарияланған «Болашақа бадар: рухани жағыру» («Болашаққа көзқарас: 
қоғамдық сананы жаңғырту») мақаласында 2025 жылға дейін қазақ тілін 
латын әліпбиіне көшіру туралы Қазақстанның Тұңғыш Президентінің 
бұйрығы, қазақ қоғамында қызу пікірталас тудырды. 1929-1940 жылдар 
аралығында қазақ тілінде қолданылған латын әліпбиіне қайта оралу 
қажеттілігі туралы пікірталастар Қазақстанда ширек ғасырдан астам 
уақыттан бері жалғасып келеді. Бұл мәселе бойынша алғашқы ұсыныстар 
сонау 1989 жылы «КСРО құрамында болған кезде,« Тіл туралы »Заңды 
қабылдау кезінде жазылған. Дәл сол кезде латын әліпбиін қолдайтын негізгі 
дәлелдер аталды. [3].  

Біріншіден, бұл Қазақстанның қазақтілді тұрғындары үшін әлемдегі 
басым ағылшын тілін тез меңгеруге,ал  екіншіден, әлемнің басқа елдерінде 
тұратын этникалық қазақтармен қарым-қатынасты жақсартуға мүмкіндік. 
Сондай-ақ, латын жазуының көмегімен қазақ тіліне тән дыбыстарды дәлірек 
жеткізуге болатындығы баса айтылды. 2000 жылдардың басына қарай латын 
әліпбиін қолдаушылар тағы бір дәлелді пікірге ие болды - оны енгізу елдің 
қазақ тілді азаматтарына қарқынды дамып келе жатқан, негізінен ағылшын 
тілінде құрылған компьютерлік технологияларды жақсы түсінуге 
көмектеседі. Ақырында, жоғарыда келтірілген дәйектердің барлығы 2012 
жылдың желтоқсанында Қазақстан Президенті 2025 жылға дейін қазақ тілін 
кирилл алфавитінен латын әліпбиіне көшіру қажеттілігі туралы мәлімдеп, 
елдің болашақтағы даму стратегиясы «Қазақстан-2050» іске асырыла 
бастағаны туралы мәлімдеген кезде құжатталды.   

Бұл тапсырманы табиғи жолмен біртіндеп шешуге болады, өйткені 
ұрпақ өзгерген сайын кеңес уақытына деген сағынышпен қарайтын кеңес 
адамдарының үлесі азаяды. Қазақстанның тіл мазмұнын құрайтын тілдік 
және лингвистикалық мәселелерді шешудің сипаты мен әдістері, этникалық 
қауымдастықтардың мүдделерімен, мәдениет саласындағы 
ұйымдастырушылық шаралармен мемлекеттік деңгейде іске асырылуда. 
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Резюме 
 

В этой статье исследуется вопрос о роли казахского языка в условиях 
глобализационной интенции, где основной его задачей является 
консолидация, способствующая укреплению единства казахского народа и 
национальной идентичности. 

Summary 
 

This article examines the issue of the role of the Kazakh language in the 
context of globalization intentions, where its main task is consolidation, which 
contributes to strengthening the unity of the Kazakh people and national identity. 
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аға оқытушысы 

 

ҚАЗІРГІ ӘЛЕУМЕТТІК КЕҢІСТІКТЕГІ БҰҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ 

ҰЛТТЫҚ МӘДЕНИЕТТІҢ ӨЗАРАӘРЕКЕТТЕСУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Кілт сөздер: мәдениет, бұқаралық мәдениет, ұлттық мәдениет, 

мәдени дағдарыс, жаһандану  

  

Мәдениет – адамдар массасының өмір сүру образы, адам болмысының 

өте күрделі факторы. Өзінің бастапқы мағынасында мәдениет адамдар 

массасын тәрбиелеу құралы, адамдардың рухани құндылықтары мен 

адамгершілік сапаларын жетілдіру институты. Ал екінші жағынан, мәдениет 

адамдардың белгілі бір тарихи кезеңдегі шынайы өмір сүру бейнесі, 

өзгермелі шынайылық. Осы шынайылықтағы белгілі бір халықтың мәдениеті 
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туралы cөз болғанда, ондағы жағдайлардың барлығы бірдей адамды дамыту 

мен рухани жетілуіне ықпал ете бермейтінін көруге болады. Мысалы, қазіргі 

заманғы әлеуметтік-мәдени ахуалдан адамзат қоғамы ғасырлар бойы ұстанып 

келген рухани құндылықтардың маңыздылығының төмендеуін, оның орнына 

классикалық мәдениет пен өнерден мүлдем алыс ұғымдар мен өмір сүру 

салтының кеңінен қолданыс тауып келе жатқанын байқаймыз. «Бұқаралық 

мәдениет» деген атаумен әлемде кең қолдау тапқан бұл құбылыс қазіргі 

қоғам бейнесіне айналып отыр. 

Бұқаралық мәдениет – қазіргі жаһандану жағдайында  қоғамдағы ең 

өзекті мәселелердің бірі. Бұқаралық мәдениет ХХ ғасырда Батыстан 

басталып, әлемдік масштабта өте қарқынды түрде  дами бастады. Оның  

дамуы мен таралуы барысында мынандай ерекшеліктерін бөліп көрсетуге 

болады: макдоналдизация (бақылау, сападан қарағанда сандық 

көрсеткіштерге мән беру, болжамдылық, бірақ тиімділік), коммерцияландыру 

(пайда табу, бұқаралық мәдениет өнімдерін «тауар» ретінде қабылдау), 

қабылдаудың пассивтілігі (бұқаралық мәдениет қарапайым және қабылдау 

үшін интеллектуалды және эмоционалды күш-жігерді қажет етпейді). Бұл 

бұқаралық мәдениетті төмен сапалы арзан баға тауары ретінде қабылдауға 

әкелді[1].  

Сонымен бірге бұқаралық мәдениеттің таралуына және қоғаммен өзара 

әрекеттесу деңгейіне бұқаралық мәдениеттің агенттері, яғни интернет, 

теледидар, баспалар, радио сияқты бұқаралық ақпарат құралдары және 

телефон, ұялы телефондар, смартфондар, компьютер, теледидар, планшет 

сияқты ақпараттық технологиялардың кең таралуы тікелей ықпал етіп отыр. 

Олар қазіргі адам өмірінің маңызды компонентіне айналған қажеттілік. 

Дамыған ақпараттық технологиялар заманында  бұқаралық ақпарат 

құралдары мен интернет желісі арқылы тарап жатқан ақпараттар тұлға 

қалыптасуындағы ең ықпалды фактор болып тұр.   

Қоғамдық қатынастардың демократиялануы, бұқаралық қоғамның 

дамуы нәтижесінде пайда бола отырып, өндіріс пен тұтынуды 

ынталандыратын өнеркәсіп пен нарықтық механизмдер, сонымен қатар 

ақпараттандыру мен жаһанданудың арқасында бұқаралық мәдениет 

индивидтердің әлеуметтенуі мен олардың қазіргі өмір жағдайларына 

бейімделуінің әлеуметтік принциптерін жүзеге асырудың,  тиімді әлеуметтік 

байланысты қамтамасыз ететін теңдік пен әлеуметтік ынтымақтастықты 

дамытудың маңызды факторына айналды. 

Бұқаралық мәдениеттің қалыптасуы мен дамуына ықпал етуші бірқатар 

объективті және субъективті факторларға тоқталсақ:  

• әр түрлі халықтардың мәдениеттерінің жақындасуынан және әртүрлі 

елдер арасындағы мәдени байланыстардың күшеюінен көрінетін әлем мен 

мәдениеттің жаһандануы; 

• бұқаралық ақпарат құралдары мен ақпараттық технологиялардың 

мүмкіндіктері мен ықпалының артуы; 
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• мәдени индустрияның коммерциялық компонентті нығайтуы; 

• қазіргі адамның өмір салтында тұтыну процестерінің жеңілдеуі, оның 

ішінде мәдени саладағы сезімдік, гедонистік компоненттің нығайуы; 

• әлеуметтік процестерде ғана емес, сонымен қатар мәдени салада, 

мәдениет шыгармаларында  адамдардың әлеуметтік теңдік пен әділеттілікке 

деген ұмтылысы.  

• тұлғаға шынайы әлемде жетіспейтін сезімдер мен эмоциялардың, 

табысты өмір сүру жолдарының виртуалды нұсқасын ұсынатын мәдениеттің 

компенсаторлық функциясының артуы; 

• қоғамдық және саяси санадағы әлеуметтік даму мен әлеуметтік 

келісімнің стратегиялық факторы ретіндегі мәдениеттің маңыздылығын 

өзектендіру [2]. 

Бір жағынан, бұқаралық мәдениет қоғамды ағартушылық қызметін 

атқарады, барлық материалдық және рухани өніммен қамтамасыз ететін 

өндірістің конвейерлік принциптерінің арқасында мәдениет (әдебиет, театр, 

кино, музыка) саласында тауарлар мен қызметтердің қол жетімділігін, тез 

таралуын қамтамасыз етеді, екінші жағынан құндылық-нормативті 

дағдарысқа әкеледі.  

Қазіргі кездегі бұқаралық мәдениет талабы төмен және талғамы аз, 

қабылдау үшін айтарлықтай интеллектуалдық күш-жігер жұмсауды қажет 

етпейтін адамдар массасына бағытталған. Бұқаралық мәдениет өнімдерінің 

қайталануы, адамдардың шынайы әлемнен виртуалды әлемге ұмтылуы 

олардың бұқаралық мәдениетке жаппай қосылуын сипаттайтын 

принциптерге айналды. Бұқаралық мәдениеттің қазіргі адамға әсер етіп 

отырған жағымсыз тұстарына: материалдық құндылықтарды рухани 

құндылықтардан жоғары қою, тұтыну мәдениетін кеңінен насихаттау,  

адамдардың бос уақытын көңіл көтеру саласына бағдарлау, оларды 

материалдық артықшылықтарға оңай ие болу арқылы жеңіл өмір сүруге, 

өзінен емес қоғамнан талап етуге, қоғамға талап қоюға  бейімдеу, қоғамда 

агрессия мен төзбеушіліктің, қоғамға жат мінез-құлық көріністерінің, 

нашақорлықтың, жезөкшеліктің, бір жыныс арасындағы некенің т.б. өсуі,  

зорлық-зомбылықты, нәсілдік, ұлттық және діни төзбеушілікті насихаттау 

жатады. Бұл өз кезегінде адамдар санасында әртүрлі ауытқуларға жол беріп, 

нәтижесінде рухани құндылықтар рөлінің төмендеуіне, жалпы қабылданған 

құндылықтардың құнсыздануына немесе бұрмалануына жеткізді. Бұқаралық 

мәдениет жарнамалап отырған біздің ұлттық менталитетімізге, ғасырлар 

бойы қабылданған мәдени құндылықтарымызға жат өмір-салты мен мінез-

құлық формалары қазіргі адамдар үшін қалыпты нормаларға айналған. 

Қазіргі адамдар өздерінің анайы қылықтары  мен әрекеттері, өмір сүру 

салттары үшін қымсынбайды. Керісінше, оны ескіліктен құтқарған жаңа 

заманның жаңалығы, жетістігі ретінде қарап, мақтаныш көреді, уағыздайды.  

Қазіргі заманғы адамды қоғамның жұтып қоюы, шын мәнінде оның 

мәнінің неғұрлым өзіне тән сипаты болып табылады десек қателеспейміз. 
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Адамның өзіне өзі жеткіліксіз көңіл бөлуі қоғам және оның институттары 

арқылы дайын күйінде ұсынылатын сенімдердің шылауында кетуге әкеп 

соқтырады. Сонымен қатар қоғамның рухани өмірдегі бұрын-соңды болып 

көрмеген қуатымен ұйымдастыруға қол жеткізуі, қазіргі заманғы адамның 

қоғамға қатысты дербессіздігі оның өзіндік рухани өмірін мүлдем 

құлдырауына душар еткізеді. Ол соққылар мен қысым түсуден сыртының 

жылтыры кетіп, мыж-мыж шығып әбден тозған допқа ұқсайды. Қоғам оны 

өзінің икеміне көндіреді. Адам одан өзінің өмір сүруіне қажетті ұлттық, 

саяси, діни немесе атеистік сенімдерді дайын тауар ретінде қабылдап алады. 

Қазіргі заманғы адамның сыртқы күштің әсеріне шамадан тыс икемділігі 

оның өзіне әлсіздік белгісі болып көрінбейді. Ол оны жетістік ретінде 

қабылдайды. Ол ұжымшылдықтың идеясына шексіз рухани тұрғыдан берілуі 

қазіргі заманғы адамды бағалаудағы өлшем екендігіне сенімді болады. 

Жаратылысынан өзіне тән адамдармен қарым-қатынас жасау қасиетін ол енді 

фанатикалық тұрғыдан барлық ұжымдық бастауға бағындыруға айналдырып 

жібереді[3]. 

Қазіргі қоғамның бұл келбетін: Тарихи тамыры, ұлттық сыпаты, 

адамзаттық адамгершілік нормаларынан жұрдай шексіз еркіндікке негіз-

делген  «бұқаралық мәдениет» бүгінгі күннің қызығын көріп қалу өмірдің 

негізгі  мақсаты деп білетін батыстық әуейі жастардың ойынан шығып, 

жұқпалы аурудай тез тарауда. Жаһандану өмірдің мәні ішіп-жеу, бүгінгі 

күннің қызығын көріп қалу, барлығы мен үшін деп түсінетін, жалпы өзінен 

басқа ешкімді, еш нәрсені – өткен тарихыңды, тарихи дәстүрлеріңді, тарихи 

тұлғаларыңды, ұлттарды, ғасырлар бойы қалыптасқан қоғамдық-

аламгершілік нормаларды мойындамайтын космополит жастарды тәрбиелеп, 

тарихтың сахнасына шығарып жатыр» деп қазақ ғалымдарының бірі 

Д.Ысқақұлы ағамыз керемет бейнелеп жазыпты[4]. 

В. Г. Федотова атап өткендей, бұқаралық мәдениет «тамырсыз 

индивидтерді» жасауда, нәтижесінде қоғам аномия жағдайына жетеді.  Яғни, 

адамдар өздерінің төл мәдениетінің тарихына, дәстүрлері мен 

құндылықтарына қызығушылық танытпайды, олар үстірт идеалдарды, өмірге 

көзқарастарды және қазіргі заманғы танымал мәдениетті таратуға құмар. 

Осындай бұқаралық мәдениет жағдайында өзіндік қайталанбас тарихи  

тәжірибесін, өзіндік дәстүрлерін, адамгершілік құндылықтарын, салт-

дәстүрлерін, олардың негізінде ерекше ұлттық менталитетін қалыптастырған 

ұлттық мәдениеттер гуманитарлық дағдарыс күйін кешуде. Қазіргі әлемнің 

даму барысын айқындап тұрған жаһандану үрдісі өмір салты, ойлауы, 

адамгершілік құндылықтары бір-бірінен ерекшеленетін әр түрлі халықтар 

мәдениетінің тығыз араласуына және бір-біріне ықпал жасауына жағдай 

жасап тұр. Мұндай мәдениеттердің ашық сұхбаты жағдайында басқа 

мәдениеттің ықпалында кетпей өзіндік құндылықтары мен нормаларын 

сақтап қалу кез-келген ұлттық мәдениет үшін күрделі мәселе.  
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Резюме 

 

Массовая культура одно из наиболее примечательных и характерных 

явлений современного мира. В статье автор рассматривает проблему кризиса 

национальных культур в современную эпоху глобализации. Определены 

причины высокой роли массовой культуры в жизни современного общества, 

охарактеризованы тенденции дальнейшего развития.   

 

Summary 

 

 Popular culture is one of the most remarkable and characteristic phenomena 

of the modern world. In the article, the author examines the problem of the crisis of 

national cultures in the modern era of globalization. The reasons for the high role 

of mass culture in the life of modern society are determined, the trends of further 

development are characterized. 
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ҚКП- НЫҢ XIX СЪЕЗІ ЖӘНЕ СИ ЦЗИНЬПИННІҢ ІШКІ САЯСАТЫ 

 

Кілт сөздер: ҚКП, саяси, партия, жемқорлық, әлем 

 

2017 жылдың 18-24 қазан күндері Пекинде ҚКП ХІХ съезі өтті. Бұл 

Қытайда ғана емес, бүкіл әлемде күтіліп отырған оқиға болды. Съездің 

халықаралық БАҚ назарындағы басты оқиға болуына бірнеше себеп бар: 

-біріншіден, ҚКП әлемдегі ең ірі басқарушы партия ғана емес (2016 

жылдың 31 желтоқсанына ҚКП мүшелерінің саны 89 млн.447 мың адамды 

құрады), сонымен қатар, соңғы онжылдықта өңірлік держава шеңберінен 

шыққан және оның жаһандық басқаруға және әлемдік саясатты 

қалыптастыруға толыққанды қатысу құқығына үміткер, әлемнің екінші 

экономикасына айналған елді басқаратын партия болып отыр.    

-екіншіден, XIX съезден күтілген кадрлық өзгерістер де аз емес. 2012-

2013 жылдары өз лауазымдарын иеленген ҚКП және ҚХР басшыларының 

көпшілігі 2017 жылдың соңына қарай басшылық лауазымдарға орналасу 

үшін шекті жасқа жеткен, немесе «сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және 

ыдырау» науқанының нәтижесінде жауапқа тартылып, лауазымынан 

айырылған. «Си Цзиньпиннің бірінші бесжылдығы» Си Цзиньпин 

«командасын» құрумен өтті, ал ҚКП - ның ХІХ съезі оның билікке келуін 

заңдастыруы тиіс еді. 

Өткен бесжылдықта ҚХР төрағасы билікке ҚКП бесінші буын өкілі 

ретінде келген кезінде, ол мемлекетті басқару саясатында өзіне дейінгі 

басшылықтың жолымен жүруді мақсат ететіндігін жариялады. Алайда нақты 

билікті қолға алып, Си Цзиньпиннің төрағалық ету кезеңінде бұл жағдай 

өзгергендігі анық. Қытайдың дәстүрлі қоғамы мен саясатында өзара 

байланыс иерархиясы да, әсіресе дәстүрлі қытай бизнесі “关系- гуаньси”, 

яғни қарым- қатынас негізінде жүзеге асырылады. Осылайша Си Цзиньпин 

қарым-қатынасқа негізделе отырып, «жемқорлыққа қарсы» науқаны 

сылтауымен қарамағына өзіне адал партия мүшелерін жинай алды. Ол өз 

командасын қалыптастыруына қарамастан, партия құрамында 

бұрынғысынша бәсекелес барлық үш элиталық топтың («ханзадалар», 

«комсомолдар» және «шанхайлықтар») өкілдері қатысса да, бұл Си 

Цзиньпиннің партия ішіндегі тепе-теңдікті сақтау ниетін білдіреді, дегенмен, 

ҚКП - ның XVIII съезінің нәтижелері бойынша орын алған «кадрлық 

компромисс» туралы бүгінгі таңда сөз қозғаудың кажеті жоқ. Керісінше, Си 

Цзиньпиннің сенімді кадрлық жеңісі туралы және оның ақырында «Си 
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Цзиньпин командасын» қалыптастыра алғаны туралы айту дұрыс екендігі 

анық. ҚКП съезі барысында қабылданған партияішілік құжаттарда 小康
(xiǎokāng) деп аталатын мемлекет дамуының  маңызды бағыты жөнінде 

кезекті түрде сөз қозғалады. Осы жоспар аясында 2021 жылға қарай 

кедейшілікті жою және «Сяокан» бірыңғай қоғамын құру, ал 2049 жылға 

қарай «қуатты жаңғыртылған социалистік державаға» айналу болжалды. 2021 

жыл, айта кетерлігі, бұл Қытай Компартиясының құрылу жүз жылдығы, ал 

2049 жыл — ҚХР жүз жылдығы. Әрине, осындай стратегияны іске асыру 

үшін Си Цзиньпинге тиісті экономикалық негіз қажет болды, соның 

нәтижесінде елдің барлық экономикасын сыртқы нарықтарға экспорттаушы 

тіректен өз елінде өз тауарларын дамыту және сату жолына тарту туралы 

шешім қабылданды. Басқа сөзбен айтқанда, егер бұрын ҚХР экономикасы 

экспортқа өнім өндіру есебінен дамыса, енді билік бірінші кезекте ішкі 

нарықты кеңейтуді қалайды [1]. 

Қытай Халық Республикасындағы саяси биліктің келесі буынға берілу 

үдерісі жылдар бойы қалыптасқан тәртіппен, өзгеріссіз жүзеге асырылуда. 

Ресми шешімді ҚКП ОК Саяси бюросы қабылдайтындығына қарамастан, 

қытай элитасы, яғни өзара күрес жүргізуші топтар арасында келіспеушіліктің 

барлығы мәлім. Бұл топтар ҚКП-да белгілі бір ұстанымды сақтай отырып, 

Қытай Халық Республикасының саяси өміріне өз ықпалын тигізіп отыр. 

ҚХР саясатының нормалары бойынша, «төраға» орнына үміткер 

әрдайым Бас хатшының орынбасары лауазымында бес жылдық дайындық 

кезеңінен өтуге міндетті. Бұл уақыт аралығында Си Цзиньпин радикалды 

экономикалық, саяси және басқару салаларында өзгерістер енгізуді мақсат 

еткен бағдарламаларын қалыптастыруда өзінің адал кландарына сүйенді. Си 

Цзиньпиннің ең радикалды және ең маңызды шешімі - 2022 жылы елдің Бас 

хатшысы (немесе премьер-Министр) позициясына үміткер, Саяси Бюро 

мүшесі және ҚКП Чунцин қалалық комитетінің басшысы Сунь Чжэнцайды 

шеттету бұйрығы. Бұдан бұрын айтылғандай, ҚХР-ның кез келген әлеуетті 

басшысы бес жыл бойы партия Бас хатшысының орынбасары лауазымында 

өткізуге міндетті, дәлірек айтқанда Сунь Чжэнцай елдің элита мүшелерінің 

консенсусын толығымен қанағаттандыратын адам ретінде көрінді. 

Бақылаушылардың пікірінше, XIX съезд барысында Сунь Чжэнцай 

Қытайдың «саяси Олимпінің» құрамына - ҚКП ОК Саяси бюросының 

тұрақты комитетінің құрамына кіру мүмкіндігіне ие болған ең перспективалы 

саясаткерлердің бірі болып саналды. Оның орнына ол Чунциндегі өз 

қызметінен алынып, тергеуге түсті, ал қыркүйек айында «тәртіпті қатаң 

бұзушылықтары» үшін ҚКП қатарынан шығарылды [2]. 

Си Цзиньпин ҚКП ОК Бас хатшысы қызметіне болжалды түрде қайта 

сайланды, себебі дәстүр бойынша ҚХР басшылары екінші бесжылдық 

мерзіміне қайта сайланады. Содан кейін ең маңызды оқиға - Саяси бюро 

тұрақты комитетіне сайлау басталды. 
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Съезд алдында Тұрақты Комитет құрамына қатысты, сондай-ақ 

Компартияны басқару құрылымындағы ықтимал өзгерістер туралы әртүрлі 

болжамдар айтылды, сараптамалық қауымдастықта белгісіздік орнады. Бұл 

партияішілік елеулі өзгерістерге, атап айтқанда Бас хатшы Си Цзиньпиннің 

жеке билігінің нығайтылуы және партия элитасының арасындағы 

қақтығыстарға байланысты болды. 2012 жылы билікке келе отырып, Си 

Цзиньпин ҚКП ішіндегі фракциялыққа, түрлі ықпал топтарының болуына 

тап болды. Өзінің аппараттағы ықпалын және өзі бастаған сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы науқанды пайдалана отырып, Си Цзиньпин біріншіден, 

өз жақтаушыларын билікке өткізе отырып, ықпал ету тобын құра алды, 

екіншіден, элитаның қарсыласушы кландарын әлсіретті. Си Цзиньпин 

теориясын ҚКП жарғысына енгізу оның жеке билігін бекіте түсті. Ауызекі 

тілде «Си Цзиньпиннің идеясы»[3] деп аталатын құжат 14 тармақтан тұрады 

және ол бірден «Мао Цзэдунның идеясы» мен «Дэн Сяопиннің теориясын» 

еске түсіреді. Ендігі жерде ҚХР-дың барлық құжаттары мынадай сөздермен 

басталатын болады: «Ұлы қытай социализмінің туын жоғары ұстап, 

марксизм-ленинизмді жетекшілікке алып, Мао Цзэдун идеясы мен Дэн 

Сяопин теориясын, үштік өкілдік идеясын маңызды санап, дамудың ғылыми 

тұжырымдамасына сүйеніп, қытай социализмінің ерекшелігін Си Цзиньпин 

идеясымен ұштастырып дәуірдің жаңа кезеңіне өтеміз…»[2]. 

Сонымен қатар бұл съезд Сидің жеке рөлінің артқанын айрықша 

сездірді. Өйткені «Партия ядросы» деген атақ ресми түрде оның атына телін-

ді (мұның алдында аталым тек Мао Цзэдун мен Дэн Сяопинге ғана тиесілі 

еді). Осылайша Қытайдың мемлекеттік басқару процесі көшбасшыға 

тәуелденген сәтте Си Цзиньпиннің дәстүрлі жетекке алу үрдісі жаңғырды. 

Мао Цзэдун мен Дэн Сяопин кезінде де осылай болған еді. Мұндай 

көшбасшылардан соң жоғарыдағыдай жазылмаған қағидалар бекітіліп, 

Қытайды басқару ісінде толқынды ауыстыру жүйесі мен ұжымдық басқару 

үрдісі қалыптасты. Сөйтіп Си Цзиньпиннің соңғы шешімі бірінші мен екінші 

қағиданы іс жүзінде өзгертті [4].  

Бұл Си Цзиньпинге партиялық аппаратта құрылымдық реформалар 

жүргізу үшін қажетті іс- әрекет еркіндігін берді, сондай-ақ оны фракциялық 

күрес алдындағы артықшылығын көрсетті. Өткен бес жыллық ішінде Си 

Цзиньпин билікте болған басқа кландар арасында жақтастарды табуының 

нәтижесінде, кландар арасындағы шекаралар айтарлықтай жойылды. ҚКП-

дағы фракциялықтың ескі жүйесінің бұзылуы Си Цзиньпиннің партия 

саясатындағы басты жетістігі болды, бұл сондай-ақ әртүрлі кландардан 

шыққан, бірақ адалдық пен Бас хатшымен берік байланыстары біріктірілген 

жаңа тұрақты комитеттің құрамына да әсер етті. Жаңа тұрақты комитетті 

қалыптастыруда бірінші кезекте қандай да бір топтан шығу тегі емес, ал 

адалдық пен кәсіпқойлыққа артықшылық берілгенін көруге болады [5]. 

Әр бес жыл сайын өтетін съезд қорытындысы бойынша, бұл жолы ҚХР 

жоғары саяси элитасы шамамен жартысына жуығы өзгеріп, жаңарған. 
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Дегенмен алдын ала болжанғандай, ел билігіне ҚХР-дың қазіргі төрағасы Си 

Цзиньпиннің жақын жақтастары шоғырлана түсті.Қытай билігіне келген 

жаңа көшбасшылар ендігі жерде алдағы бесжылдықта елді басқаратын 

болады. 

Осындай фактіге қарамастан, «Си Цзиньпин командасы» [9] бірегей 

емес. Ол біріншіден, "жақын айналаға" кіретін және Си Цзиньпинмен 

«ханзадалық» немесе «Шэньсилік өмірбаянымен» тығыз байланысты 

адамдардан; екіншіден, Си Цзиньпиннің одақтастары мен жақтастары - 1990-

2002 жылдары Фуцзянь провинциясында және 2002-2007 жылдары Чжэцзян 

провинциясында жұмыс істеген кезінде бірге қызмет атқарған адамдарды; 

үшіншіден, тікелей қолшоқпарлары, олардың қатарына НОАК пен күш 

құрылымына жаңа тағайындалған адамдардың көпшілігін, сондай-ақ өңірлік 

элита өкілдерін жатқызуға болады. Си Цзиньпиннің «жақын айналасындағы» 

команда мүшелерін қарастырып көрейік. Олардың қатарында Си 

Цзиньпиннің ең жақын адамы - ҚКП ЦКПД бұрынғы басшысы Ван Цишань 

айрықша көзге түседі. Оның ҚХР вице-төрағасы лауазымына 2018 жылдың 

17 наурызында көтерілу жолында Си Цзиньпиннің мемлекеттік қызметте 

болудың басты ережелерінің бірі - 70 жас шамасы бойынша шектеу ережесін 

бұзуы жайдан емес. Си Цзиньпин мен Ван Цишаньдің өмірбаяндарына 

зерттеу жүргізсек, олардың мансаптық жолдары қиылыспағандығын аңғара 

аламыз, Ван Цишань Си Цзиньпиннің жерлесі де болған емес, ол көршілес 

Шаньси провинциясында дүниеге келген. Си Цзиньпин туған жері Шэньси 

провинциясының атауы Ван Цишань өмірбаянында тек оның 1969-1971 

жылдардағы провинцияның бір уездінде коммунадағы сауатты жастар 

өкілдерінің құрамында болуы және 1971-1973 және 1976-1979 жылдардағы 

Шэньси провинциясының мұражайындағы жұмысы жөніндегі мәліметтерде 

ғана кездеседі.  Мүмкін екі «ханзаданың» мансаптық жолдары осында 

қосылған болу керек, өйткені 1969-1975 жылдары Си Цзиньпин де Шэньси 

провинциясының уездерінің бірінің үлкен бригадасында сауатты жастардың 

өкілдерінің құрамында болды. Ван Цишаньді ҚХР вице-төрағасы қызметіне 

тағайындау осы салтанатты лауазым мәртебесін айтарлықтай өзгертеді. 

Болжам бойынша, ҚКП мен ҚХР басшылығының ішінде әлеуетті 

оппозиционерлер мен «фрондаға» бас көз болып, соңғы уақытта аса өткір 

сипатқа ие болып отырған АҚШ-пен қақтығыстарды бақылап, оларды 

жеңілдетуші орган болып Ван Цишаньнің өзі қарастырылады. Атаулы екі 

мәселені шешуде оған бәсекелестік тудыра алатын тұлға жоқ. ҚКП ОК 

Тұрақты Комитеті саяси бюросындағы жеті мүшенің төртеуі Си Цзиньпиннің 

адал жақтастары болып қана қоймай, оның өмірлік адал достары болып 

табылады [9].  

Ең алдымен, бұл партиялық және мемлекеттік иерархиядағы үшінші 

адам, БХӨЖ ТК басшысы Ли Чжаньшу - Си Цзиньпинге жақын адамдардың 

бірі, оны «Си Цзиньпин көлеңкесі» деп атайды. Олар 1980 жылдардың 

басында, екеуі де Хэбэй провинциясындағы көршілес уездерді басқарған 
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кезде танысты. Содан кейін олардың мансаптық жолдары тарағанына 

қарамастан, олар өзара байланысьы сақтады. Бас хатшы аталған сәтте, Си 

Цзиньпин бірінші кезекте Ли Чжаньшуды ККП ОК Кеңсе басшысы етіп 

тағайындады. 

Си Цзиньпин үшін тағы бір маңызды «жетілік» мүшесі – иерархиядағы 

алтыншы адам, Чжао Лэцзи - зейнетке шыққан Ван Цишаньді ауыстырған 

ҚКП ЦКПД жаңа басшысы. Ол Си Цзиньпин провинциясынан шыққан 

жақтасы ғана емес, 2007-2012 жылдары Шэньси провинциясы ҚКП 

комитетінің хатшысы қызметінде де болды. 2012-2017 жылдары Чжао Лэцзи 

партияның барлық кадрлық тағайындауларын жүргізетін ҚКП ОК 

ұйымдастыру бөлімін басқарды. Сонымен қатар ол осы кезде ҚКП ОК-ның 

инспекциялық жұмыс жөніндегі басқарушы тобында Ван Цишаньнің 

орынбасары, яғни «сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» кампаниясының 

қадағалаушы екінші адам болды. Бүгінгі таңда оның алдына қойған мақсат- 

Си Цзиньпин мен Ван Цишань бастаған партия аппаратын 

«ыдыраушылардан» және сыбайлас жемқорлардан «тазарту» жөніндегі істі 

жалғастыру [6]. 

Саяси бюродағы Си Цзиньпинге тағы бір жақын адам - партиялық 

иерархиядағы бесінші орынға ие ҚКП ОК хатшылығының жаңа басшысы 

Ван Хунин. Ван Хунин 2002 жылдан бастап ҚКП ОК Саяси зерттеулер 

бөлімін басқарады және партияның бас теоретигі болып табылады. Цзян 

Цзэминьнің «үш өкілдіктің теориялары» және Ху Цзиньтаодың «ғылыми 

даму теориясы» авторлығы Ван Хунинге тиесілі. Ол ҚКП Жарғысынның 

жаңа редакциясына енгізілген «Қытай арманы» және «Си Цзиньпиннің 

идеялары» тұжырымдамаларын қалыптастыруда басты рөлдердің бірін 

ойнады. Оны «үш императордың тәлімгері» деп атауы жайдан емес. Оның 

провинциялық деңгейде басшылық тәжірибесі жоқ болса да, ҚКП бас 

теоретигі үшін бұл аса қажет емес, өйткені ол өзінің қазіргі қызметінде 

партиялық құрылысқа, идеология мен насихаттауға жетекшілік етіп отыр. 

Си Цзиньпиннің жақтастары мен одақтастары саяси бюрода да көп. 

Олардың барлығы «таяу шеңберге» жатқызылуы мүмкін емес, бірақ «Си 

Цзиньпин» командасының мүшелері екендігі сөзсіз. 

         Лю Хэ - қазіргі Қытайдың ең көрнекті макроэкономистерінің бірі. 

Си Цзиньпиннің айтуынша, Лю - оның сенімді тұлғасы. Си Цзиньпин Лю 

Хэны бала кезінен біледі – олар Бейжіңдегі көрші мектептерде оқыды, 

олардың мансаптары әртүрлі болғанымен, олар ескі байланыстарды сақтап 

қалды. 

Лю Хэның жұлдызды сәті ҚКП XVIII съезінен кейін келді: ол ОК 

мүшесі, даму және реформалар жөніндегі мемлекеттік комитет төрағасының 

орынбасары болды, сондай - ақ экономикалық және қаржы мәселелері 

жөніндегі орталық басқару тобының секретариатын басқарды. Дәл осы Лю 

Хэ Си Цзиньпиннің құрылымдық реформаларының жоспары бойынша 

жұмыс істеді, ол 2013 жылдың 18 қарашасында ҚКП ОК III пленумында 
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жарияланды. Оның экономикаға деген көзқарасы либералды болып 

саналады, ол Дүниежүзілік банкпен 2030 жылға дейін Қытайдың стратегиясы 

туралы есеп жазуда белсенді ынтымақтастықта болды. Сол кезде Қытайдың 

Орталық банкінің басшысы болып қызмет атқарған бұрынғы әріптесі Чжоу 

Сяочуанмен бірге 2015 жылдың жазында Лю Хэ Си Цзиньпинге биржадағы 

құлдырау жағдайын реттеуге көмектесті [7]. 

Бірақ оның басты құндылығы- Ли Кэцянның ашық оппоненті болып 

табылуы, сондықтан Си Цзиньпинмен жеке байланыстардың арқасында жаңа 

мемлекеттік кеңестегі ең көрнекті тұлға болуы мүмкін, осылайша қазіргі 

премьерді әлсірету мүмкіндігіне ие болады. 

Чжан Юсянің Си Цзиньпинмен өте жақын қарым - қатынаста, тіпті, көп 

адамдар оны ККП және ҚХР-ның ағасы деп айтады. Оларды «ханзадалар» 

тобына жатқызылу, Шэньси провинциясының тумасы болуы және мәдени 

революция кезінде «қуғынға ұшыраған» балалардың жалпы тағдыры 

біріктіреді. Чжан Юсяның әкесі Чжан Цзунсюнь, азаматтық соғыс кезіндегі 

НОАК- тың алдыңғы қатарлы генералдарының бірі болды және 1947 жылы 

НОАК- тың Солтүстік-Шығыс армиялық корпусын басқарды. Кейіннен ол 

Орталық Әскери Кеңес тылының бас басқармасын басқарды. Чжан Юсян - 

Си Цзиньпиннің «жақын шеңберінің» өте маңызды қатысушысы, өйткені ол 

Бас Хатшыға адал, жауынгерлік тәжірибесі бар аға офицерлердің бірі. 

Сондай - ақ, Чжан Юсян туралы ол НОАК генералитетінің және орта 

офицерлік құрамының арасында жақсы репутациясы бар жұғымды адам деп 

айтады, және оның дәл осы қасиеті си Цзиньпинге әскери салада реформа 

жүргізуді жалғастыруға көмектеседі. 

Си Цзиньпиннің тағы бір жақын досы- ҚКП ОК ұйымдастыру бөлімінің 

қазіргі басшысы - Чэнь Си. Олар Цинхуа университетінде химия-техникалық 

факультетінде оқу кезінде курстас және жатақханадағы бөлмелес көршілер 

болды. 

Си Цзиньпин ҚКП ОК Тұрақты Комитет политбюро құрамына кіргеннен 

кейін, Чэнь Си Білім Министрінің орынбасары болып тағайындалды және 

министр болуға тиіс еді, алайда оны сол кездегі премьер Вэнь Цзябао 

протежесі Юань Гуйжэнь басып озды. Министр атануының орнына Чэнь Си 

Ляонин провинциясының ҚКП комитетінің хатшы орынбасары қызметіне 

ауыстырылды. 2013 жылы Чэнь ҚКП ОК ұйымдастыру бөлімінде екінші 

адам болды, ал XIX съезден кейін ҚКП-да барлық кадрлық тағайындаулар 

жүріп жатқан осы құрылымды басқарды. 

Си Цзиньпиннің «жақын айналасына» оның бұрынғы достарының бірі 

Ван Чэнь жатады. Олардың достығы 1960-шы жылдардың соңынан екеуі де 

Шэньси провинциясында «еңбекте қайта түзеу» өткенде бастау алады. Си 

Цзиньпин өмірінің осы кезін өте маңызды санайды, провинцияда көптеген 

танысулар болған кезде Ван Чэнь «бақытсыздық бойынша жолдастардың» 

бірі іспеттес. 
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Ван Чэнь 32 жасында Қытай қоғамдық ғылымдар академиясында 

(Пекин) журналистика мамандығы бойынша магистр дәрежесін алды, одан 

кейін «Гуанмин жибао» бөлімінің директоры, кейін газеттің бас редакторына 

дейін өсті. 2000 жылы Ван Чэнь ҚКП ОК насихаттау бөлімінің орынбасары, 

ал бір жылдан кейін – ҚКП рупоры «Жэньминь жибао» газетінің бас 

редакторы болып тағайындалды. 

ҚКП XVI съезінде Ван Чэнь ҚКП ОК толыққанды мүшесі болып 

сайланды, 2008 жылдан 2013 жылға дейін ҚКП ОК насихаттау бөлімі 

бастығының орынбасары, ҚКП ОК Орталық шетелдік насихаттау 

бюросының директоры, Мемлекеттік кеңестің Ақпараттық Бюросының 

директоры және Ұлттық Интернет Ақпараттық Бюросының директоры 

қызметтерін атқарды. 2013 жылдан бастап Ван Чэнь БХӨЖ ТК төрағасының 

орынбасары болып табылады. 

Ганьсу провинциясының тумасы Ли Си - Си Цзиньпиннің «жақын 

шеңбердің» ең жұмбақ мүшелерінің бірі. Кейбір деректер бойынша, олар 

1980 жылдардың ортасынан таныс. Ол кезде Си Ли Сидің ассистенті болып 

жұмыс істей бастады. Бұл жағдай сарапшыларға Ли Сиді Си Цзиньпиннің 

сенімді тұлғасы деп атауға негіз береді. 

Басқа ақпарат бойынша, Си Цзиньпиннің Ли Симен қарым-қатынасы 

Шэньси провинциясының Си Цзиньпинге туған Яньань қаласының 

партиясына тағайындалған соң басталды. 2007 жылы Ли Си болашақ Қытай 

көшбасшысымен ресми түрде кездесті (ол сол кезде Шанхай қалалық 

комитетінің басшысы болған), ал бір жылдан кейін Си Цзиньпин (ҚКП ОК 

Саяси бюросының мүшесі) Ли Си арқылы «мәдени революция» кезінде 

«еңбектік қайта тәрбиелеуде» жеті жыл болған ауылға хат жіберіп отырды. 

Ли Сидің жоғары сенім дәрежесі бар тұлға екендігінің көрсеткіші - Гуандун 

провинциясының басшысы болып тағайындалуы. Ол ұзақ уақыт бойы Си 

Цзиньпиннің мұрагері болып саналған ҚКП жұлдызы Ху Чуньхуа орнын 

басты. 

«Жақын шеңбердің» тағы бір мүшесі – Си Цзиньпиннің сенімді 

көмекшісі және сенімді тұлғасы Дин Сюэсян - ҚКП ОК Хатшылығының 

мүшесі, ҚКП ОК Кеңсесінің бастығы және ҚХР Төрағасы Кеңсесінің 

бастығы қызметін қоса атқарушы. 

Дин Сюэсян Цзянсу провинциясында қарапайым отбасында дүниеге 

келген. Партия құрылымдарындағы алғашқы салмақты қызметтік орында 

1999 жылдан бастап Шанхайда, Cи Цзиньпин және сол жерде ол Хань 

Чжэнмен жұмыс жасады. 

Шын мәнінде, Ди Cюэсян Cи Цзиньпиннің жеке аппаратын басқарды, 

оның кестесіне жетекшілік етті, оған қол жетімділікті реттеп, оның жеке 

көмекшілері мен адъютанттарына басшылық етті. Қазіргі уақытта Дин 

Сюэсян ұқсас жұмыс істейтін болады, бірақ саяси бюро мүшелерінің 

барлығына қатысты партиялық шешімдердің жобаларын дайындайды, құжат 

айналымын реттейді. Осылайша құрамы 25 орындық Саяси бюроның 
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Тұрақты комитетінде екі өкілі ең жас мүше ретінде орын табады деген 

сәуегейлік шындыққа айналды. Оның бірі – Ху Чуньхуа еді. Тіпті осыдан бес 

жыл бұрын кейбір мамандар оны 2022 жылдан кейінгі Қытайдың жаңа 

көшбасшысы ретінде атаған. Өйткені Ху Чуньхуа Қытай көшбасшылығынан 

кетіп жатқан Ху Цзиньтаоның төртінші толқыны ретінде таңдалған болатын. 

Қазірше ол Қытайдың ең ірі провинцияларының бірі – Гуандунды басқарады. 

Ал съезд қарсаңында ғана комсомол фракциясының өзге көшбасшыларының 

бірі Сунь Чжэнцайдың тұтқындалғанын ескерсек, Ху Чуньхуаның болашақ 

мансабының жарқын болатындығына сенім жоқ [8]. 

Саяси биліктегі қарсыластарды жоюға бағытталған жемқорлықпен жан-

жақты күресу одан әрі жалғаса беретіні анық. Си Цзиньпин билікті өз қолына 

шоғырландырғанымен, өзінің қарсыластарының «көзін құрту» мақсаты 

толықтай орындалған жоқ. Бұған Шанхай фракциясының өкілдері мен 

комсомолдардан құралған топ пен Сидің адамдары арасындағы элитааралық 

күрес дәлел болады. Си Цзиньпиннің күш салғанына қарамастан, осындай 

қырғи-қабақтың салдарынан Саяси бюроның Тұрақты комитетінің құрамына 

екі комсомол (Ли Кэцян и Ван Ян) мен бір ғана шанхайлық (Хань Чжэн) енді. 

Қалай болғанда да, Си Цзиньпин биліктің жаңа формасын құрып, өзінің 

командасын жасақтай алды. Дегенмен оның қаншалықты тұрақты екендігін, 

ендігі өзгерістерді ҚКП-ның ХХ съезі көрсететін болады. 
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Резюме 

 

В статье автор рассматривает изменения среди китайской элиты после 

ХІX съезда КПК. Рассказывается о упрочение власти Си Цзиньпина, 

создание им сильной команды в верховных эшалонах власти и ближайшее 

развитие КНР будет зависеть от них. 

 

Summary 

 

In the article the author examines the changes among the Chinese elite after 

the XIX Congress of the CPC. It tells about the consolidation of power of XI 

Jinping, the creation of a strong team in the highest echelons of power and the near 

development of China will depend on them. 
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«Аймақтану және халықаралық қатынастар» кафедрасы 

Гуманитарлы-ғылым магистрі,аға оқытушы 

 

ҚЫТАЙ  ЖӘНЕ ҚАЗАҚ  МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІ МЕН 

ФРАЗЕОЛОГРИЗМДЕРДІҢ ҰҚСАСТЫҚТАРЫ   

 

Кілт сөздер:  Мақал-мәтел, қытай тілі, тіл құрылымы 

 

Сан ғасырлардан бері тарихтын талай беттерінде ортақ із қалдырған 

көршіміз қытай елімен соңғы жиырма жыл көлемінде алыс-берістің, әртүрлі 

саяси – экономикалық қарым-қатынастардың арта түсуі біздерді осы елдің 

тарихын тереңдей біліп, тілін жете түсінуге ынталандыруы заңды деп білеміз. 

«Қытай тіліндегі мақал-мәтелдердің құрылымы» деп аталып отырған 

мақаламыздың басты мақсаты қытай тіліндегі мақал-мәтелді құрылымдық 

жақтан топқа бөліп көрсету. 

Қазақ тіліндегі мақал-мәтелдерді күнделікті қолданып, жете 

түсінгенімізбен қытай тілінде сондай деңгейге жеттік деп мақтана 

алмайтынымыз ақиқат. Қытай тіліндегі мақал-мәтелдерді орнымен қолдана 

білу үшін ең алдымен қытайдың жазба мәденитетін, яғни иероглифтерін 

жетік білу қажет. Иероглифтік мәтінді аударудың негізгі қиындықтарының 
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бірі, ең алдымен аударылатын мәтінді дұрыс талдай білуде. Қай халықтың 

болсын тарихын, дәстүрін, әдебиетін өнерін, салтын және қоршаған әлемді 

түсіну ерекшеліктерін білу сол халықтың мақал-мәтеледрінің мәнін, өзегін 

түсінуге жол ашады [1]. 

Зерттеуші К.Миньяр –Белоручев «Аудармашы, өзі тілін білуге ұмтылған 

халықтың мәдениетін терең түсініп тани алсы, аудармада толыққанды 

болады» [1]. 

Қытай тіліндегі мақал-мәтеледер құрылымы жағынан өзіндік 

ерекшелікке ие, біз негізгі ерекшеліктерді мынадай үш топқа жинақтаймыз: 

1. Ықшамдық және тепе-теңдік 

2. Жалаң және күрделі 

3. Тұрақтылық және жандылық 

І. Ықшамдылық және тепе-теңдік. 

Мақал-мәтел білімі, тәлім-тәрбиені жеткізудіңқұралы болғандықтан, 

табиғи түрде ықшам болып, адамдардың есіне сақтауына ыңғайлы болып 

етуін талап ететді. Сондықтан да құрылым жағынан барынша ықшамдау 

әдісін қолданады. Ықшамдау әдісі мынадай бірнеше топқа бөлінеді: 

Екі бөлімнен құралатын мақалды, ортасындағы тыныс белгісін алып 

тастау арқылы ықшамдау, мысалы: 

一人做事一人当 – Yi ren zuo shi yi ren dang   деген мақал [3]. 

一人做事, 一人担当  yi ren zuo shi , yi rend an dang деген мақалынан 

алынған 

 Қысқартуға мүмкіндігі бар сөздерді қысқарту арқылы ықшамдау, 

мысалы: 

一心不足蛇吞象  Yi xin bu zu she tun xiang деген мақал,  

一心不足犹如蛇吞象 Yi xin bu zu you ru she tun xiang   деген мақлдың  “

犹如”  деген сөзді қысқартуынан ықшамдалған [10]. 

Мағыналық мәндес сөздерден ықшамдап жасау. 

Мұндай ықщамдау әдістері ауыл-шаруашылығы, ауа-райы салаларында 

жиі кездеседі, мысалы:  水九早三春  Shui jiu zao san chun  деген мақал қыстан 

бастап есептегенде 81 күн күнде жауын –шашын көп болса, соңындағы 

көктемде қуаңшылық болады дегенді білдіреді. Осы сияқты мақалдың 

ықшамдалу дәрежесі өте жоғары болғандықтан, егер ол туралы түсініктері 

болмаса , ондай мақалды түсіну қиынға түседі. 

Мақал-мәтелді ықшамдалудан  сырт оны еске сақтауға ыңғайлы болу 

үшін мақал-мәтелдің тепе-теңдік құрылымын арртырудың әдісі де бар. 

 Кейбір мақал-мәтелдің алдыңғы және соңғы бөлімдері тек сана жағынан 

ғана сәйкес болып қалмастан , синтаксистік  мағына жағынан да , құрылым 

жағынын да сәйкес болуды талап етеді. Мұндай сәйкестіктің  мынадай төрт 

түрі болады. 
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1. Алдыңғы және соңғы екі бөлімі тек сана жағынан тепе-тең 

болуымен бірге сөздік мағына және сөз табы жағынан да тепе-тең болуымен 

бірге, сөздік мағына  және сөз табы жағынан да тепе-тең болып келеді. 

2. Алдыңғы және соңғы екі бөлімі құрылмдық қатынас жағынан 

ұқсас болумен бірге кейбір сөздер ұқсас болып келеді. Мысалы: 

天无而日, 人无二里  Tian wu er ri, ren wu er li 

3. Алдыңғы бөлімнің соңғы мазмұнын соңғы бөлімнің бастапқы 

мазмұны ретінде қолдану, мысалы: 

好手不敌拳, 双拳不如四手   Hao shou bu di shuang quan shuang quan bur u 

si shou 

4. Сөздірдің орнын ауыстырып қолдану, мысалы: 

来者不惧, 惧者不来  lai zhe bu ju, ju zhe bu lai [4]. 

 Мазмұны жағынан алып қарағанда , алдыңғы және соңғы бөлімі өзара 

сәйкес болатын мақал-мәтеледр  мағыналас сәйкестілігі дегеніміз – өзара 

сәйкесетінекі бөлімнің мағынасы өте жақын  (мағыналас) келеді, мысалы: 

鱼不可离了水, 虎不可离了冈 Yu bu ke li le shui., hub u ke li le gang  

Балық судан, жолбарыс таулы судан айрылмас. 

Мұнда екі бөлімде  де әр қандай нәпсенің өзіндік тұрмыс ортасынан 

айрыла алмайтындығын айтыр отыр. 

Мұндай мағыналас сәйкес айтпақшы болған идеяны тіпті де айшықтай 

түседі. 

Қарсы мәндес сәйкестік. 

Мұндай сәйкестікте алдыңғы және соңғы бөлімнің білдіретін мәнін 

өзара қарама-қарсы болады, мысалы: 

人往高处镞走, 水往低处流  Ren wang gao chu zou, shui wang di chu liu 

Адам жоғары қарай өрлейді, су төмен қарай ағады. 

ІІ.   Жалаң және күрделі 

Алдында айтып өткеніміздей мақал-мәтел құрылымдық жақтан толық 

бір ойды білдіретін сөйлем болып есептеледі. Мұны мақал-мәтелдің мазмұны 

белгілейді. Осы жақтан қарағанда  мақал-мәтелдің құрылымы жалаң болады. 

Бірақ сөйлем ретінде ішкі құрылымның күрделі болуы жөнінен қарағанда 

мақал-мәтел күрделі болып келеді. 

Құрылымдық жағынан мақал-мәтел жалаң сөйлемді және күрделі 

сөйлемді болып бөлінеді. 

Жалаң сөйлемді мақал-мәтелде әдеттегі жалаң сөйлеммен ұқсас 

кейбіреуі бастауыш, баяндауышты сөйлемсіз, кейбіреуі бастауыш, 

баяндауышты сөйлемді болып келеді. 

Бастауыш, баяндауышты сөйлемсіз мақал-мәтелдер көбінесе етістік 

түрде келеді, мысалы: 

没有过不去的焰山   Mei you guo bu qu de yan shan [4] [5]. 
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Мұнда етістіктің топтаушы құрылымынан жасалған бастауыш-

баяндауышсыз сөйлем болады. 

Зат есімді бастауыш-баяндауышсыз сөйлем құрылымынан жасалатын 

мақал-мәтелдер өте аз кездеседі. 

Бастауыш-баяндауышты сөйлем құрылымынан туындайтын 

(тұрғызылатын) мақал-мәтеледр  мынадай үш түрлі жағдайда жасалады: 

1. Баяндауышы етістік болып келеді, мұндай жағдай көп кездеседі, 

мысалы: 

好事多磨    Hao shi duo mo 

Бұл мақалдағы баяндауыш етістікті негіз еткен құрмалас сөйлем  

2. Баяндауышы сан есім немесе зат есім  болып келеді, мұндай 

жағдай біршама аз кездеседі, мысалы: 

旁观者清 pang guan zhe qing . бұл мақалда  清 сан  есімі бастауыш болып 

келеді. 

Күрделі сөйлемдімақал-мәтелдің қалыптасу әдісі әдеттегі күрдклі 

сөйлемнің қалыптасу мен жалпыболып келеді. Бұдан тыс, күрдклі сөйлемді 

мақал-мәтелдің қалыптсақан формасы болады. Бұл әдеттегі күрделі сөйлемде 

көп қолданылмайды, ал мақал-мәтелде  көп кездеседі, мысалы: 只有………..

没有 ………формасында көп кездеседі.:  

只有状元学生, 没有状元先生  [11] 

ІІІ. Мақал-мәтелдің тұрақтылығы  мен жандылығы. 

Мақал –мәтелдер ұзақ уақыт таралу барысында өзіндік тұрақты 

құрылым (құрам,форма) қалыптастырған , алайда бұл тұрақтылық 

салыстырмалы түрде салыстырмалы түрде айтылады. Ұзақ уақыт ауыздан-

ауызға  таралу барысында құрылымдық жақтан белгілі жандылыққа ие 

болады. Оны мынандай бірнеше түрден көруге болады: 

1. Кейбір мақал-мәтелдің сөздерін ауыстырып қолдануға болады. 

2. Салалас-құрмалас сөйлемнен құрылған мақал-мәтелдің 

орындарын ауыстырып қолдануға болады. 

3. Екі жәй сөйлемнен құралған күрделі құрылымдық мақал-

мәтелдерді қолдану барысында бір жәй сөйлемді қысқартуға болады. 

4. Күрделі құрылымдық мақал-мәтелдерді құрайтын екі жәй 

сөйлемді кей-кезде бөліп басқа сөздермен қосып қолдануға болады [12] 

Мұндай жағдай мақал-мәтелде аз кездеседі, бірақ бұл мақал-мәтелдерді 

қолдану барысында үлкен икемділікке, жандылыққа ие екендігін аңғартады. 

Қорытындылай келгенде, мақал-мәтелдің құрылымдық жағындағы 

тұрақтылық негіз , жандылықты,икемділікті білдіретін мағынасына әсер етпу 

негізінде қолдануы керек. 

Сыпайы, келісті сөз сөйлеушінің абыройын арттырады, жақтастарын 

көбейтеді, көптің ықыласына бөлейді. Сондықтан тіл қуатына бардық ғұлама 

тәлімгер, ұстаздар улкен мән берген. 
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Әрине, сөйлей білу- үлкен өнер. Ол арымай-талмай , шешендік сырын 

зерттеуді, жаттығуды мол білімді, ой өрісі мен қиял кеңістігін қажет етеді. 

Қазақ және қытай халқының мақал-мәтелдері түпсіз терең дариядай. 

Осы мол қазынаны зерртеп талдау, салыстыра аудару тілтанушылар 

үшін, сондай-ақ аударма ісімен айналысатын мамандар үшін жауапты міндет 

жүктейді. 
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Резюме 

 

Основной целью статьи является выделение пословиц и поговорок в 

китайском языке в структурные группы. Статья посвящена анализу 

структуры пословиц и поговорок в китайском языке. В ходе анализа автор 

обобщает пословицы и поговорки на китайском языке, разделенные по 

структуре на три группы. 

Для того чтобы уметь пользоваться пословицами и поговорками на 

китайском языке, прежде всего, необходимо хорошо знать письменную 

культуру Китая, то есть иероглифы. 
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Конечно, умение говорить это великое искусство. Оно требует 

тщательного изучения секретов ораторского искусства, подготовки, 

обширных знаний, простора мысли и воображения. 

 

Summary 

 

The article is devoted to the analysis of Chinese proverbs and sayings. The 

main objective of our paper is to distinguish between Chinese proverbs and sayings 

from the structural point of view. In the process of writing, the author summarizes 

the Chinese proverbs and sayings in three groups: 

Although we understand and use the proverbs and  sayings in Kazakh, we can 

not be proud of having  reached such a level in Chinese. In order to be able to use 

Chinese proverbs and sayings, first of all, it is necessary to know Chinese 

characters, ie, their hieroglyphs. One of the main difficulties of translating 

hieroglyphic text is that it first analyzes the translated text. Knowing the history, 

traditions, literature, art, traditions and the perceptions of the surrounding people 

will help to understand the essence and essence of the people's proverbs and 

sayings. Increases the prestige of a polite, agreeable speaker, multiplies supporters, 

and promotes pluralism. That is why the teachers have given great importance to 

language skills. 

Of course, speaking is a great art. It needs a lot of study, a great deal of 

knowledge, an imagination, and a fantasy space. 

The proverbs and sayings of the Kazakh and Chinese folk are in deep gravity. 

Analyzing and treating this abundant treasure is an important responsibility 

for linguists, as well as for those involved in translation work. 
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THE PRINCIPLE OF MULTI-VECTOR APPROACH IN THE FOREIGN 

POLICY OF STATES IN MODERN INTERNATIONAL RELATIONS: IN 

THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

Since the first days of its sovereign history, Kazakhstan has taken a firm 

course towards a multi-vector foreign policy, trying to develop cooperation with all 

centers of economic power and key geopolitical players. Such a rational policy 
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found the understanding of all and quite naturally contributed to the growth of the 

country's authority and weight in the international arena. 

One of the clearest confirmations of this was the chairmanship of Kazakhstan 

in the OSCE. In June 2016, Kazakhstan was elected a non-permanent member of 

the UN Security Council from the Asia-Pacific Group of States for the period 

2017-2018 [1]. Kazakhstan's candidacy was supported by 138 out of 193 UN 

member States. In the Security Council, our country headed the Committee on 

Sanctions against ISIS and Al-Qaeda banned in the Russian Federation and Other 

countries, thereby making a significant contribution to the fight against 

international terrorism. It is obvious that there is no common of the concept of 

“multi-vectorism” definition in the modern dictionary. Based on individual 

observations of politicians, experts and researchers on the subject, primarily on the 

analysis of the realities of foreign policy activity of States, we can conclude that 

multi-vector foreign policy is an independent and Autonomous foreign policy, the 

hallmark of which is a balanced and fair relationship with various important 

centres of power and major world and regional players. 

It can also be said that this means pursuing a subtle and balanced geopolitical 

course, skilfully playing on the contradictions between the most important centres 

of power of the modern world, aimed at ensuring the national interests of the 

country and reducing dependence as much as possible [2].   

Another important recognition of Kazakhstan's authority is also the Astana 

talks on Syria. Along with Geneva, the capital of Kazakhstan has become an 

important platform for dialogue between the opposing Syrian forces. Here, a 

ceasefire agreement was reached in several parts of Syria. Several rounds of 

negotiations have already been held and the preparation of the next round has been 

announced. Although much remains to be done before the resolution of the intra-

Syrian conflict, more importantly, the process of finding ways to resolve it 

continues in a new format, and Kazakhstan is actively looking for its place in the 

system of international relations. 

The foreign policy of the Republic of Kazakhstan throughout all the years of 

its sovereign development is based on the concept of multi-vector nature, 

proclaimed by N. Nazarbayev immediately after his election to the post of 

President of the country on December 1, 1991. According to the President of the 

Republic of Kazakhstan N. According to Nazarbayev, multi-vector means " ... the 

development of friendly and predictable relations with all states that play a 

significant role in world affairs and are of practical interest to our country. 

Kazakhstan, due to its geopolitical position and economic potential, does not have 

the right to focus on narrow regional problems [3]. This would be 

incomprehensible not only to our multinational population, but also to the entire 

world community. The future of Kazakhstan is in Asia, Europe, the East and the 

West. By pursuing such a policy, we will be able to exclude any manifestations of 

a threat to the security of Kazakhstan. we will be able to strengthen the favorable 

external conditions for economic and political transformations in our country." this 
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position of kazakhstan was largely determined and is determined by the 

geopolitical position of our country, the multi-ethnic and multi-religious 

composition of the population, the level of development of the economy as a whole 

[4]. Taking into account the current international realities, the main focus of 

Kazakhstan's foreign policy strategy is on ensuring an effective security system in 

Central Asia, aimed at preventing non-traditional challenges and threats 

(international terrorism, religious extremism, drug trafficking, illegal migration) 

currently emanating from Afghanistan and other countries adjacent to the region. 

Multi-vector foreign policy under new-leadership 

Almost every foreign visit of the head of Kazakhstan is marked by important 

initiatives that attract close attention of the international community and active 

expert discussion. For example, at the 55th session of the UN General Assembly in 

New York, Nursultan Nazarbayev raised the question of the need to improve the 

norms of international law relating to the national sovereignty of states, and taking 

into account new realities to determine the limits beyond which the participation of 

the world community in the settlement of internal conflicts is legitimate [5]. This 

formulation of the question is very relevant, since the West is hatching the idea of 

eliminating the national state as a political institution under the dominance of the 

United States on the planet. 

President Nursultan Nazarbayev has repeatedly expressed the view that peace 

on Earth will become stronger if the UN cooperates more closely with regional 

security structures. For example, with the CSTO (Collective Security Treaty 

Organization) and the SCO (Shanghai Cooperation Organization), of which 

Kazakhstan has a membership. 

How not to recall the proposal of President N. Nazarbayev to start developing 

a universal declaration of a nuclear-free world. To do this, it is necessary to expand 

the legal framework and increase the international control of the IAEA 

(International Atomic Energy Agency) over the implementation of the obligations 

of all countries in the field of non-proliferation of nuclear weapons. German 

Chancellor Otto Bismarck said: "The great questions of history are resolved not by 

speeches and not by the vote of the majority, but by iron and blood." N. 

Nazarbayev proposed to put an end to such a tooth-crushing "philosophy", which 

has clearly outlived its time [6]. 

At the same time, he draws attention to the fact that today in the world total 

spending on weapons is growing twice as fast as during the "cold" war between the 

USSR and the United States – by 6% per year. They have already reached $ 1.5 

trillion a year. And this is at a time when many global and regional problems 

remain unresolved around the world. Therefore, he believes, a strategy of peace, a 

philosophy of creation is necessary [7]. And there is no doubt that every year such 

a constructive position is gaining more and more supporters and adherents, and 

Kazakhstan and its leader are becoming more and more recognizable in the world. 

At the same time, Kazakhstan is building its foreign policy course, carefully 

analyzing the emerging international relations. It should be understood that 
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Kazakhstan is not a major player in them. In this regard, it should adequately 

assess its potential, geopolitical position, and the possibilities of its foreign policy. 

In the book "Under the banner of independence", the Speaker of the Senate of 

the Parliament of Kazakhstan K.Tokayev, who has long held the post of foreign 

Minister in the government, writes: "In fact, it would be incomprehensible and 

even ridiculous if Kazakhstan began to claim a leading position in international 

issues that do not correspond to its status. At the same time, it would be unjustified 

to close yourself in the circle of your own problems and look indifferently at what 

is happening around you." [8] 

Based on this, Kazakhstan's foreign policy is a reflection of the state of 

modern international relations. Since gaining sovereignty, Kazakhstan has put 

forward a number of foreign policy principles, and with them actions and 

initiatives. 

First. Multi-vector approach is an important principle of Kazakhstan's foreign 

policy. First of all, we are talking about ensuring our own independence, as well as 

the ability to make the most optimal decisions by building mutually beneficial 

relations with all states. This principle involves the search for a balance of power 

in cooperation with different geopolitical and economic "centers of power". 

Thus, being between Russia, China and the Muslim world, Kazakhstan 

develops cooperation with all, while developing relations with the world leader – 

the United States, the largest international market – the EU, as well as the ASEAN 

countries and Japan. 

Kazakhstan seeks to develop comprehensive cooperation with all major 

institutions of international cooperation – international forums and organizations. 

Second. Strengthening global and regional security. the most important step 

to strengthen global security was the renunciation of nuclear weapons. kazakhstan 

cooperates with various international organizations that ensure security, such as the 

osce, the iaea, nato and others, joining such treaties as the npt, the ctbt, the inf and 

others.Kazakhstan's entry into the Collective Security Treaty System (CSTO), 

which is still the only real tool for ensuring the external security of the state in the 

region, was also a significant action [9].    

Another step in strengthening international and regional security was the 

initiative to convene the conference on interaction and confidence-building 

measures in asia (CICA), expressed at the 47th session of the un general assembly 

[10]. 

The third. Development of regional cooperation. In addition to security and 

multi-vector issues, as well as taking into account the global trend of economic 

globalization, Kazakhstan has put forward and supported a number of initiatives on 

regional cooperation, the most significant of which were: the Commonwealth of 

Independent States, the Central Asian Economic Community (CAEC), the 

Eurasian Economic Community, the Economic Cooperation Organization (ECO) 

and others [11]. 
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Integration in Central Asia is the most important priority in the development 

of the region's states, issues of creating a market with a population of more than 50 

million, issues of solving security problems, water supply issues and other pressing 

problems. 

 

Conclusion 

To integrate into the world market in the south-eastern direction, Kazakhstan 

has applied for membership in the Organization for Economic Cooperation. in 

november 1992, he was admitted to its membership at an extraordinary meeting of 

the ministers of the participating states.The above principles were a significant 

factor in the implementation of the foreign policy of the Republic of Kazakhstan. 

In this regard, it can be noted that the external doctrine of the state meets all the 

main paradigms of modern visions of international relations, as well as the real 

situation in the international geopolitical struggle. 

One of the main priorities of the policy of the Republic of Kazakhstan is to 

promote the development of the national economy in the context of globalization 

by ensuring equal positions of the country and Kazakhstan's business in the system 

of world economic relations. 

The Republic of Kazakhstan does not position itself as a global player, the 

main interests of Kazakhstan are focused on the regional level, which, however, 

does not exclude the active participation of Kazakhstan in solving global problems 

of our time. Based on its geographical location and taking into account strategic 

interests, the Republic of Kazakhstan intends to further strengthen economic and 

political cooperation in the previously chosen foreign policy areas, while creating a 

solid foundation for stability, open dialogue and interaction in the region. 

Thus, we can conclude that the multi-vector foreign policy is an objective 

necessity, which during the existence of independent Kazakhstan has made a lot of 

positive changes on the way to a worthy entry into the world community. One of 

its results is that Kazakhstan is a successful regional state, the initiator and 

locomotive of integration processes in the region, as well as an active participant in 

regional and global structures. 
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Түйіндеме 
 

Қазақстанның сыртқы саясаты көпвекторлы сипатымен анықталады. Бұл 

Қазақстанның жаһандық және өңірлік державалармен тең деңгейдегі қарым-

қатынастарды дамытып жатқанын білдіреді. Мұндай сыртқы саяси түсінік 

Қазақстанның тәуелсіздігін қамтамасыз етуде және оны басқалармен тең 

құқылы қарым-қатынас жасауға негіз жасауда.   

Осыған байланысты Қазақстанның сыртқы саясатының негізгі 

бағыттарының билік транзиті кезеңіндегі жайы қазіргі таңда зерттелуі тиіс 

аса маңызды мәселелердің бірі. Қазақстандағы билік трансформациясының 

өзіндік моделі мен оның сыртқы саясаттың траекториясына ықпалы ең негізгі 

сұрақ болып қала береді. Қазақстанның сыртқы саясатын қалыптастыруда 

Н.Назарбаевтың халықаралық саясаттағы жеке имиджінің рөлі аза зор.  

Себебі, Назарбаевтың соңғы 30 жыл бойына қалыптастырған 

мультивекторлы сыртқы саясатында Назарбаевтың тұлғалық харизматикасы 

мен жеке имиджінде қалыптастырған болатын.Назарбаев имиджі 

материалданып, Қазақстанмен сәйкестендіріледі, оның беделі мен брендіне 

айналған. Қазақстанның сыртқы саясаты саясаткер, беделді дипломат, 

Еуразиялық Одақтың авторы және негізін қалаушы Елбасы тұлғасымен 

байланыстырылады. Елбасы тұлғасы тұрақтылықты, өзгеріске де, дәстүрлі 

құндылықтарға да бағытталған құндылықтар жүйесімен байланысты.  
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Резюме 
 

Внешняя политика Казахстана определяется многовекторным 

характером. Это означает, что Казахстан развивает отношения на равных с 

глобальными и региональными державами. Такое внешнеполитическое 

понимание обеспечивает независимость Казахстана и создает основу для его 

равноправного взаимодействия с другими государствами. 19 марта 2019 года 

глава государства, имеющий официальный статус Лидера Нации, 

Н.Назарбаев сложил с себя полномочия и передал пост президента 

председателю верхней палаты Парламента Касым Жомарту Токаеву.  

В связи с этим состояние основных направлений внешней политики 

Казахстана в период транзита власти является одним из важнейших 

вопросов, который в настоящее время должен быть изучен. Смена власти 

Казахстана после почти 30 лет правления Нурсултана Назарбаева переживает 

очень важный этап в формировании курса внешней политики. Важнейшим 

наследием периода правления Назарбаева является «многовекторная" 

внешняя политика.  

Очень важна преемственность понятия «многовекторная внешняя» 

политика на примере Республики Казахстан сегодня, в период правления 

«пост - Назарбаева» или Токаева. Безусловно, новому руководству в 

обеспечении территориальной безопасности очень важно определить 

внешнеполитические направления Казахстана. В статье анализируется 

особенности многовекторной внешней политики в период К.Токаева 

анализируется траектория вектора многовекторной внешней политики 

Казахстана.  
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COVID 19: AS A THREAT TO NATIONAL PEACE AND SECURITY 

 

The impact of the devastating wars and social crises to the human-beings 

which seen in the twentieth century has formed an understanding of the "main 

sources of danger". Historically, we have focused on the concept of "security" only 

in a broad and broad sense. For each state, the main threat is a strong army, stable 

economic growth. As a result, the world's weapons and military equipment market 

has exceeded trillions of dollars, and nuclear weapons have become the most basic 

tool in maintaining peace and balance between forces in the world. Therefore, the 
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main source of threat to national and global stability was explained symmetrically. 

For example, in 2020, the United States allocated 718 billion (3.4% of GDP) for 

military defence, the Russian Federation-6 65.1 billion (3.9% of GDP) and 

Kazakhstan-373 billion tenge (4.4% of GDP) (Williams, 2020). However, the 

allocated funds on such a large scale were not able to protect the entire state 

security from a "very small virus". In 2019, an unknown new type of virus (later 

called covid 19), which spread from a small town in Hubei Province, China, 

quickly spread to all parts of the world and spread to the whole world. As a result, 

the world's population is experiencing the most severe economic, social and 

humanitarian crisis after the Second World War. In this article, we will discuss not 

the covid 19 virus, but rather the global post-pandemic world and how effectively 

humanity has responded to the global pandemic [1]. 

Although the global pandemic is not fully over yet, but each of us at least 

knew and felt how the "global pandemic" will be. The virus quickly spread around 

the world, creating a huge threat, which led to each state fighting "in its own way" 

and even isolating itself from the world community. Even The Times Magazine, in 

March 2019, called the announcement of a massive “lockdown” by each state one 

after another “the end of globalization”. 

Even if the global covid 19 epidemic is completely eliminated, there is no 

guarantee that another type of epidemic will not occur in the coming time. 

Therefore, during the fight against the global covid 19 pandemic, every lesson 

learned in the world practice will become a methodological guide for countering 

some" unexpected epidemic "that we will face in the future. Currently, no one can 

say exactly what the main consequences of the epidemic will be. According to 

some experts, the post-pandemic period will lead to a new way of life, which will 

come with a "new value chain", while some experts believe that after the 

pandemic, the world will return to its normal state and continue without any 

changes [2]. However, while the economic downturn and social crisis have 

resumed, it is true that humanity's survival system is not the same as it was before 

the "pandemic". 

It is very important to take into account historical experience in determining 

the impact of covid 19 on the system of human life order and values. This is 

because although covid19 is a new type of bacterial virus, it is not the first 

phenomenon that has emerged as a "global epidemic" for humanity. The history of 

mankind was filled with epidemics that occurred at a regional and global level. For 

example, Fukudid's classic work, written even in antiquity, writes that in the 

"Pelomennes war", in the conflict between Athens and Sparta, "thousands of 

Spartans died as a result of the spread of a mass epidemic, and for spathians, the 

epidemic was the main reason for the defeat in the war." In 1330, the epidemic of 

"bubonic saliva", which spread from Central Asia, quickly spread throughout 

Europe through trade routes and led to the death of thousands of people. According 

to some sources, it is indicated that the Mongols, who "marched from East to 

West", were to blame for the spread of the epidemic. However, we can never say 
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that the epidemic has completely disappeared. Because, according to the World 

Health Organization, even today, "bubonic saliva" is detected every year in 

hundreds of people around the world. Only with the necessary vaccines can an 

epidemic be prevented [3]. 

In the Middle Ages, during the great geographical discoveries and the 

European "race between empires" for colonies, "smallpox" played the role of a 

biological weapon to some extent in the conquest of New Territories. In the work 

"epidemics and people" by William McNeil, the capture of millions of local 

residents in New Territories by the Spanish invaders with a very small army is 

explained by the "smallpox virus" delivered on special ships. Accordingly, the 

occupying soldiers showed effectiveness in the development of new land by 

creating a vaccine that protects against the virus.  The massive spread of the 

epidemic in Europe in the XIV century, which led to the death of thousands of 

people, also contributed to the weakening of the dominance of the kotolik church, 

which dominated society. For example, " Why Does God, if he is just, not take the 

followers of religion away from the epidemic?"rhetorical questions," he said, 

convinced of the lack of influence of the Catholic Church in the fight against the 

epidemic. To some extent, the consequences of the massive epidemic in Europe in 

the Middle Ages contributed to the Renaissance and the development of science on 

specific issues. The damage caused by the covid19 virus may be relatively small 

compared to the Middle Ages, but the post-pandemic period also raises new 

questions for our society. This question will serve as the basis for revising the 

concept of State Security, which is based on the concept of strict militarization [4]. 

The most recent global epidemic, well preserved in the memory of the 

human race, was the "Spanish flu", which occurred more than a century ago, 

coinciding with the first World War. As a result of the Spanish flu, according to 

the WTO, more than 550 million people were infected and 50 million died. That is, 

twice as many people died from the Spanish flu epidemic as from the First World 

War. The name Spanish flu does not mean that the first flu was detected in Spain. 

On the contrary, because of the martial law, the local government has denied the 

presence of the virus in Spain, officially Spain is designated as a country where the 

flu has not been detected, and accordingly, people have come to the belief that the 

flu originated from Spain as a bioparticle. For this reason, this flu was called 

"Spanish flu" in history [5]. Indeed, in comparison with the beginning of the XX 

century, science and medicine have developed significantly today. However, the" 

three golden rules "of non-spread of the virus, which were used during the period 

of the" Spanish flu " before the appearance of the vaccine, are also used today 

without any changes. These include: wearing a mask, maintaining social distance, 

and washing your hands frequently [6].   

Despite all the accumulated experience, even over the past hundred years, 

the role of the threat posed to humanity by the biological virus is growing. For 

example, over the past twenty years, the detection of the most dangerous outbreaks 

of SARS, BVRS, avian influenza, swine flu and Ebola virus, which have affected 
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thousands of people, has been considered only as a regional problem, and 

Universal steps have not been taken as a source of danger to the whole world. The 

inability of important international organizations, such as the UN, to call on heads 

of state to fight together on key issues that threaten the universe reflects the crisis 

of the role of the international institution in the aftermath of the Cold War. On the 

importance of spreading the virus, which is at high risk of leading to a global 

epidemic, individual infectious scientists, non-governmental organizations, and 

philanthropic individuals have worked tirelessly to attract world attention. For 

example, in a 2015 report by Bill Gates on the TED platform, at a security 

conference in Munich in 2017, the alarm about the threat of "massive spread of the 

virus to the world" was seen only as an abstraction for heads of state. V. Lenin's 

statement that" sometimes some events do not happen for decades, and in a week 

there are events that have not happened for hundreds of years " is evidence of the 

spread of the covid 19 epidemic  [7]. 

According to the well-known expert, Head of the American Council on 

international affairs Richart Hass, the international system has undergone major 

geopolitical, economic and technological changes since the Cold War. That is, the 

transformation of the United States into a center of power without alternatives, the 

establishment of a common global market and a breakthrough in Information 

Technology Progress. However, I think that in the period after the end of the Cold 

War, the world is experiencing asymmetric cyclical crises. That is, until the 

Twenty-First Century, the main threat to states was symmetrical from some clear 

state or idea, while at the present stage, the sources of threat to the world are 

unpredictable, asymmetric in nature. For example, the Asian economic crisis of 

1998, the terrorist attack by Al-Qayda soldiers in 2001, the global financial crisis 

that began in the United States in 2008, Britain's exit from the EU in 2015-2016, 

and Trump's rise to power in the United States led to the protectionist orientation 

of the United States, which was the only supporter of the globalization process, 

and the virus, detected in Hubei province in December 2019, spread to the entire 

continent for two months and the restriction showed the asymmetric nature of the 

threat posed to the international community [8].   

All these global problems, although they have different coverage areas and 

consequences, have a lot in common. A common feature of the whole problem is 

that "a global problem begins with a very simple cause that no one expects." For 

example, in the 9/11 terrorist attack, no one expected that 19 soldiers with very 

simple weapons would launch a strategic attack on the United States, which would 

lead to the massive declaration of a "war on terror" by the Bush administration. No 

country expected the chaos in The Wall Street housing market in 2008 to lead to a 

global crisis, the instability in the Far East in 2015 to bring millions of refugees to 

the European Union, or the massive global economic turnover of the covid19 virus, 

which was predicted to spread from mouse to human in a small market selling 

"exotic live insects" in Wuhan. As a result, today the whole world is experiencing 

a period of uncertainty. In comparison with the global problems that occurred 
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before this period, the consequences of the covid-19 epidemic will be 

separate.Even, according to some experts, the economic damage caused by 

covid19 is consistent with the period of the "Great Depression" of 1929-30 [9].                          

In conclusion, the global pandemic covid19 brings large-scale changes in 

public life, the established value system of the state. In our opinion, the 

consequences of the global epidemic will lead to three major changes in the life of 

the human race:                                  

 First, the concept of” security " is also militarized. The narrative of “the 

troops are the main group in the defence of the Fatherland”, formed with the 

“image of doctors” on the main front, will be changed. This, in turn, proves the 

importance of Science in the world on an imperial basis. However, this does not 

mean that a fully National Army, military militaristic production, will lose its full 

significance. For example, in 2018, the Russian Federation allocated 3.2% of gross 

domestic product to the health sector. This was two percent less than in 2015-2017. 

In June 2017, US President Donald Trump reduced funding for Public Health and 

national medicine by 9% compared to 2016. The government of Kazakhstan 

allocated 3.4% of gross domestic product to healthcare in 2018 [10]. Of course, 

these indicators are very small compared to the amount of funds allocated to other 

industries. The most fundamental impact of the covid19 pandemic is on the agenda 

of each government, contributing to a review of the health sector. Today, in the 

world practice, the status of a doctor in society is being redefined. This is because 

the new world system requires new strategic political steps.                                                  

 Secondly, there will be a” renaissance “of political populism, not only in the 

countries most affected by the covid-19 epidemic, but also in all other countries. 

As we know from history, after every war or serious global crisis, "populist ideas" 

are widely supported in the political arena. Therefore, the impact of the global 

epidemic of covid19 on public life alone, in our opinion, contributes to the growth 

of "populist leaders "in the political market. Because some unfulfilled promises, 

such as "everything will be restored quickly", will be liquid for the population 

exhausted by the global pandemic [11].                      

Third, it caused the human race to reconsider its relationship with nature. 

Over the past two centuries, as a result of scientific and technological progress, the 

average living age of humanity has increased, and the population growth on Earth 

has increased by several percent. Accordingly, the relationship between humanity 

and nature has risen to a new level, and a consumer attitude to nature has been 

formed. In a 2019 UN report published by 145 experts from 50 countries, saykes 

concluded that “nature is experiencing a crisis that has never been experienced in 

human history.” 75% of the Earth's surface, 66% of the ocean, has been developed 

by humanity for various purposes. The result has a negative impact on the 

ecological system and Biological Diversity [12]. More than a million species of 

insects and plants are threatened with total extinction over the next decade. Given 

that all the bacterial viruses that have plagued humanity over the past half-century 

have spread through “transmission from insects/plants to humans,” we conclude 
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that the consequences of the global covid-19 pandemic will certainly contribute to 

changing the consumer attitude of the entire world community to nature, to the 

ecological system. 
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Түйіндеме 

 

Бұл мақалада короновирус инфекциясының халықаралық қатынастар 

жүйесінде қалыптасқан «қауіпсіздік» ұғымына ықпалы талқынады. 

Короновирус індетінің жаппай таралуы өз кезегінде тек қоғамдық 

қалыптасқан ережелерді өзгертіп ғана қоймай, қоғамдық өмірге жаңа 

құндылықтар алып келуде. Мақалада ғаламдық пандемияның таралу 

тарихына шолу жасалып, короновирус індетінің қалыптасқан ғылыми 

нарративке ықпалына шолу жасалып, пост пандемия кезеңіндегі орын алатын 

құндылықтар жүйесіндегі өзгерістерге болжам жасалынады.  

 

Резюме 

 

В данной статье обсуждается влияние короновирусной инфекции на 

сложившееся в системе международных отношений понятие «безопасность". 

Массовое распространение эпидемии короновируса, в свою очередь, не 

только меняет устоявшиеся правила, но и привносит новые ценности в 

общественную жизнь. В статье будет представлен обзор истории 

распространения глобальной пандемии, обзор влияния эпидемии 

короновируса на устоявшийся научный нарратив, а также прогноз изменений 

в системе ценностей, происходящих в период постпандемий. 
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PROBLEMS IN AMERICAN SOCIETY AFTER COVID-19 
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A year ago, humanity faced a new and dangerous virus. The changes it caused 

had a great impact on all areas of people. All countries, rich or poor started 

thinking how to exist in the modern world.  Men and women understood that 
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current situation make them do something extra to feed families, relatives or 

children. American people are just like us and they also have to fight. 

The first problem is unemployment. In the US, the unemployment rate rose to 

14.7 percent in April amid the coronavirus pandemic. According to the White 

House, this is the highest figure on record since the end of World War II. Before 

the crisis began in February, US unemployment stood at just 3.5 percent, and rose 

to 4.4 percent in March. Since the beginning of March, more than 33 million new 

unemployed have been registered in the United States.   

This issue creates different things. When people do not have jobs they can 

start doing criminal things. People do not see other options and start killing, 

stealing food or money. A more catastrophic situation on the US labor market was 

only during the Great Depression of the 1920s and 30s, when unemployment was 

about 25 percent. 

The second problem is tension between people and police. According to 

different experts, the coronavirus pandemic has contributed to a larger scale of 

unrest in the United States over the death of African American George Floyd after 

his arrest; it has worsened the situation of black people in the country.   

Riots erupted in Minneapolis and in many other cities in the United States 

after the death of George Floyd at the hands of the police. Videos appeared on the 

Internet showing that the police put handcuffs on Floyd, knocked him down and 

fell on him three of them, and one of them stepped on his neck with a knee. Floyd 

in the video says several times that he cannot breathe, and then calms down. He 

died in intensive care. After the start of the riots, four police officers were fired, 

and one of them was charged with negligent murder.  

Well, America always had ethnic problems but their government tried to fight 

it. Social problems as unemployment, crime, drug addiction, alcoholism - are more 

about the black community in the United States than for white Americans. The 

government tried to help with various social programs to poor families, poor 

Americans, mostly black. As a result they got used to receiving these government 

handouts, without doing anything in return. People don't work and why?  Why 

people should work when the state gives you money.  

The third problem is medical healthcare of the country. America does not 

have a universal health care system and tens of millions of people live without 

health insurance. Universal health care means that everybody can call a doctor. But 

people do not do it because they do not have insurance. Another big issue is health 

care system is based not so much on helping people as on making a profit.  

But everything is not so bad. There are positive things. The coronavirus has 

given a powerful boost to cloud computing. In the first half of the year alone, the 

demand for them increased by 30%. By migrating to the cloud, companies 

primarily in the food delivery, FMCG and electronics industries have survived the 

organizational overload associated with the move to telecommuting. Remote work 

has led to an accelerated modernization of remote communication technologies in 

several directions at once. On one hand, many companies began to develop new 
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technology solutions that were previously considered “non-priority” to ensure 

synchronization of all processes outside the office, as well as integrate chat-bots 

and applications for big data analysis. On the other hand, telemedicine became a 

truly global trend for the first time. For example, in the first half of 2020, remote 

consultations of doctors through mobile applications and online services grew by 

177% compared to the same half in 2019. 

Schools, universities and kindergartens not only in America, forced to rapidly 

switch to telecommuting, were generally unprepared for this “new normalcy”. Not 

all teachers were able to quickly reorganize the learning process "for distance", to 

build lessons and lectures in such a way as to keep the attention of students and 

switch to an individual, more flexible teaching process. In addition, not all teachers 

have been able to quickly adapt to new teaching technologies on online platforms. 

Parents were also not ready for the remote format - mainly, to combine work and 

control over the child's learning. 

The initial increase in productivity seen by workers who were transferred to 

work from home was quickly replaced by an increase in fatigue. Several factors 

affected at once: lack of work space, specific “home factors” as children, relatives 

or neighbors, constantly distracting attention, lack of communication in the team, 

excessive or, conversely, minimal control by the employer. All these things 

became obstacles for normal work, which for many turned into a loss of motivation 

to work. This was superimposed on the uncertainty factor associated with the 

unstable economic situation and layoffs, which covered many industries. So the 

spring prophecies about the "convenience" and "efficiency" of remote work for 

many turned out to be false. On the contrary, we can say that today a new privilege 

has formed - at least a few days a week to work in the office. 

Compared to other generations, during the period of self-isolation, the 

"Zoomers" (young people aged about 11-25) felt the worst of all. Mostly, they 

complained of boredom (51%), less physical activity (47%) and increased feelings 

of loneliness (41%). They also expressed concern about the negative health impact 

of increased screen time: 31% versus 25% of millennials and 14% of 

representatives of generation X. Also, the younger generation was more likely to 

experience increased anxiety and stress compared to older ones: for example, 

almost half of representatives " Buzzers "said they were concerned about the 

COVID-19 situation. 

The general level of anxiety, which has grown significantly due to the 

pandemic and the global economic crisis, can lead to undesirable long-term 

psychological consequences. On the one hand, fear of a future filled with 

uncertainty can not only increase an already high level of anxiety, but also lead to 

deep depression, especially among the poor. On the other hand, for people with a 

genetic predisposition to some forms of obsessive-compulsive disorder - that is, to 

various kinds of obsessions that lead to compulsive actions. 
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Notes:  

 

1. American psychological association 

https://www.apa.org/news/press/releases/stress/2020/stress-in-america-

covid.pdf 

2. American hospital association  

https://www.aha.org/system/files/media/file/2020/06/aha-covid19-financial-

impact-report.pdf 

3. Status report: COVID-19’s Impacts on America’s Infrastructure 

https://www.infrastructurereportcard.org/wp-

content/uploads/2020/06/COVID-19-Infrastructure-Status-Report.pdf 

4. The UN website 

https://unctad.org/programme/covid-19-response 

5. Kaiser Family Foundation (2020). KFF Health Tracking Poll – May 2020.  

6. Available at https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/report/kffhealth-

tracking-poll-may-2020/. 

7. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/ 

 

Түйіндеме   
 

Вирус біздің өмірімізді өзгертті. Бұл бізге қоғамдағы қауіп ретінде 

жағымсыз жақтары ғана емес, сонымен қатар бізді жағымды дүниелерге де 

үйреткен тұстары болды. Әлеуметтік оқшауланудың арқасында отбасымен 

көбірек уақыт өткізуге  мүмкіндік туды, әрине бұл келесі  ұрпақ үшін 

маңызды рөл атқаруы мүмкін. Іссапарларға және кеңсе жұмысына 

дағдыланған ата-аналардың үйде болып, өз уақыттарын тиімді пайдалануға 

мүмкіндік  жасалды,   жеке және жұмыс уақыттарын  ыңғайлап бөлу, 

отбасындағы ахуалды  жақсы жағына қарай өзгертуі мүмкін.  Жайлы 

отбасылық жағдай ата-аналарға тиімді жұмыс істеуге мүмкіндік береді. 

Өзгеріс  балаларға да әсер ететінін айтқан жөн, COVID-19 жаңа буынның 

өмірінде технологияны көп  қолданса да, олар үшін жеке қарым-қатынастың 

құндылығы да айтарлықтай арта түсті. 

 

Резюме 

 

Вирус изменил нашу жизнь. Это дало нам не только отрицательные 

моменты в виде напряженности в обществе, но и некоторые положительные 

вещи. Из-за социальной изоляции время, проводимое с семьей, естественно, 

увеличилось, и это может сыграть важную роль для следующего поколения 

детей. Тот факт, что родители, привыкшие к командировкам и офисной 

работе, поселились дома и стали более гибкими в формировании своего 

времени, может привести к изменению приоритетов в семье за счет более 

сбалансированного распределения рабочего и личного времени. По-

https://www.apa.org/news/press/releases/stress/2020/stress-in-america-covid.pdf
https://www.apa.org/news/press/releases/stress/2020/stress-in-america-covid.pdf
https://www.aha.org/system/files/media/file/2020/06/aha-covid19-financial-impact-report.pdf
https://www.aha.org/system/files/media/file/2020/06/aha-covid19-financial-impact-report.pdf
https://www.infrastructurereportcard.org/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19-Infrastructure-Status-Report.pdf
https://www.infrastructurereportcard.org/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19-Infrastructure-Status-Report.pdf
https://unctad.org/programme/covid-19-response
https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/report/kffhealth-tracking-poll-may-2020/
https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/report/kffhealth-tracking-poll-may-2020/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
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настоящему комфортная семейная обстановка позволит родителям работать 

более эффективно. Кстати, трансформации могут затронуть и детей: 

несмотря на то, что COVID-19 увеличил использование технологий в жизни 

нового поколения, ценность личного общения для них выросла в разы. 
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Вода – дефицитный ресурс, замены которому не существует, и при 

возникающих вопросах о его использовании в международном праве пока не 

существует таких законов, которые могли бы в полной мере их решить. При 

этом необходимость в водных ресурсах увеличивается с каждым годом. 

В истории периодически возникали ситуации, связанные с дефицитом 

водных ресурсов, что всегда представляло собой определённый вызов для 

стран всего мира. Известно, что проблемы, связанные с водными ресурсами, 

в отличие от проблем связанных, к примеру, с озоновым слоем, требующих 

общего решения на основе объединения всех стран, всегда вовлекают 

соседствующие народы или государства, при этом противопоставляя их друг 

другу. По мере развития водного конфликта растёт эмоциональная 

напряженность, привлекаются исторические столкновения прошлого, не 

связанные с водами, что может привести к агрессивным настроениям и 

ситуациям, в которых сторонам приходится идти на уступки, при этом в чём-

то проигрывая». Водные конфликты являются одними из наиболее 

продолжительных в вопросах нахождения их решения, ввиду отсутствия 

механизмов международного права, которые могли бы в полной мере и 

эффективно решать ситуации подобного рода. 

Трансграничные реки всегда имели большое значение для населения, 

которые проживает непосредственно в бассейне тех или иных рек или озёр. 

Порядка 40% от всей численности населения Земли сегодня расположено в 

бассейнах рек или озёр, пересекающих территории нескольких государств. 

Стоит отметить, что более 90% из них расположены в тех или иных странах, 

которые относятся к определенному международному бассейну. Не менее 
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важны и поземные водные ресурсы, в зависимости от которых находятся 

более 2 млрд. человек [1]. Пригодной для употребления человеком является 

пресная вода, запасы которой, к тому же, ограничены. Из общей массы 

водных ресурсов гидросферы пресная вода занимает всего 2 %. Необходимо 

отметить, что в эту долю входят и полярные ледники, вода в которых не 

задействуется и составляет 24 млн. км3, таким образом, доступными 

являются около 0,3% [2]. Вопрос о нехватке воды стоит особенно остро в тех 

странах, где доступ населения к водным ресурсам ограничен, ввиду 

климатических условий, урбанизации, деятельности человека и др. К ним 

можно отнести страны регионов Африки, Южной Азии, Ближнего Востока, 

Южной и Северной Америки [3].   

В случаях острого недостатка воды государства могут рассматривать 

данный вопрос как один из угроз национальной безопасности. Большинство 

рек, поверхностных и подземных, озёр находятся под юрисдикцией двух и 

более государств. Подобное расположение привело к появлению немалого 

количества геополитических споров. В большей степени это коснулось рек 

Инд, Иордана, Евфрата, Ганги, Рио-Гранде и многих других. Стоит отметить, 

что не все «водные конфликты» так или иначе, решались только 

насильственными методами, скорее приходя к своему логическому решению 

через переговоры и дискуссии. Однако, для таких регионов как Ближний 

Восток, Южная и Центральная Азия, водный ресурс имеет очень большое 

влияние на сельскохозяйственное и экономическое развитие. При появлении 

таких факторов как региональная, локальная нестабильность, экологический 

и политический неблагоприятный климат в стране, вероятность развязывания 

военных действий может возрасти. Помимо данных факторов существует 

множество причин, выделение главной из которых затруднительно.  

 Исследуя историю возникновения конфликтов по разделу водных 

ресурсов, можно проследить, как именно был задействован сам водный 

ресурс. Вода может играть различные роли в содействии конфликту на почве 

ресурсов. Водный ресурс представляет собой источник стратегического 

соперничества по следующим параметрам:  

1. Уровень дефицита; 

2. Степень использования водоснабжения более чем одной страной 

или регионом;  

3. Относительная мощь стран, расположенных в одном бассейне 

рек; 

4. Доступ к альтернативным источникам пресной воды [4]. 

Малин Фалькенмарк, шведский гидролог, имеет многолетний опыт 

работы в области устойчивого использования водных ресурсов для 

удовлетворения потребностей людей и экосистем, определила так 

называемый «водный барьер». Под «водным барьером» понимается уровень 

доступности водных ресурсов и возможные препятствия на пути к их 

использованию. Она установила, что «водный барьер» определяется 
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численностью от 1000 до 2000 человек на каждый миллион кубометров воды 

в год [5]. Стоит отметить, что в странах с полузасушливым климатом и 

быстро увеличивающейся демографией, несмотря на попытки сокращения 

потерь и переориентации приоритетов, всё же будет существовать 

ограничение в доступности объёмов водных ресурсов.     

Таким образом, при формирующейся ситуации недостатка водных 

ресурсов, порог бедности уменьшается, происходит уменьшение среднего 

возраста среди населения, однако напрямую к насильственному конфликту 

приводит не во всех случаях. Наряду с ухудшением условий жизни, есть риск 

появления международных конфликтов, увеличение числа беженцев, в 

результате перемещения которых понижается способность страны к 

сопротивлению возможных экономической и военной угроз от соседних 

государств.  

Особое значение могут приобрести конфликты за доступ к пресной воде, 

особенно при увеличивающихся темпах производства продуктов питания, 

необходимых для удовлетворения базовых потребностей растущего 

населения. Ещё одной проблемой становится не возможность увеличения 

орошения ввиду физических или политических ограничений, даже не смотря 

на имеющиеся земли для пашни [6].  

Впервые научные работы о связи между водными ресурсами и 

вопросами безопасности появились в следующих статьях, опубликованных в 

70-е и 80-е годы: «Новое определение безопасности» Л. Брауна (1977), 

«Новое определение безопасности» Р. Ульман (1983) и «Расширенная 

концепция международной безопасности» А. Х. Вестинга (1986).  

 Главным выводом данных работ служило заключение о том, что 

причина большей части всех международных конфликтов кроется в борьбе за 

территории или за природные ресурсы. В случае уменьшения природных 

ресурсов возникновение конфликтов увеличивается. В большинстве случаев 

сокращение объёмов природных ресурсов происходит по причине ухудшения 

условий окружающей среды. Таким образом, между окружающей средой, 

безопасностью и водными ресурсами существует неразрывная взаимосвязь.  

В течение двадцатого века в центре вопроса находится управление и 

использование водными ресурсами. Начиная с 2000-х годов количество 

данных вопросов увеличилось по нескольким причинам.  

1. В результате распада СССР и формированием многополярной 

международной системы, сформировалось множество различных концепций 

безопасности в академических сферах, которые предвидят появление новых 

видов рисков и угроз. К ним следует относить экологические кризисы, 

которые имеют непосредственную связь с недостатком или не правильным 

управлением водными ресурсами.    

2. Влияние последствий изменения климата на истощение водных 

ресурсов, подкрепленная беспокойством научных сообществ.  
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3. Увеличение уровня загрязнения водных систем в результате 

реализации нестабильных моделей промышленного и экономического 

развития, повлекшие за собой ухудшение окружающей среды и качество 

жизни населения. Вследствие ухудшения ситуации многие международные 

организации всё чаще стали заявлять об этом.  

4. Итогом процесса приватизации воды, при поддержке международных 

экономических организаций, таких как Всемирный банк, Всемирная торговая 

организация, Международный валютный фонд и многими другими 

разнообразными компаниями и организациями в ряде случаев приводили к 

серьёзным столкновениям среди гражданских лиц. Ярким примером служит 

образовавшийся конфликт в Боливии.     

5. Всемирный голод и связанные с ними лишения водных ресурсов. По 

данным Организации Объединённых Наций сегодня более 40 процентов от 

мирового населения испытывает дефицит в водных ресурсах. Порядка 700 

миллионов жителей Земли не имеют доступа к чистой питьевой воде, также 

более чем 1,7 миллиарда человек, чьё проживание расположено вблизи 

речных бассейнов, нуждаются в дополнительных источниках пресной воды, 

по причине недостатка имеющихся объёмов [7]. Особую актуальность среди 

перечисленных пунктов имеет последний, по причине того, что созданная 

Декларация о доступе к воде и санитарии как одно из прав человека придаёт 

усиленное международное значение и необходимость усиленного 

сотрудничества в вопросах регулирования трансграничных ресурсов по ряду 

следующих причин:  

1. Водные ресурсы в большей мере расположены именно в 

приграничных регионах. При этом около 50 процентов от всей поверхности 

Земли занимают трансграничные бассейны, порядка 40 процентов от всего 

населения и около 60 пресной воды от общих доступных объёмов [8]. 

2. Территория более чем 30 стран расположена в бассейнах 

трансграничных бассейнов. Среди них 39 стран, с населением около 800 

миллионов человек, имеют доступ к 50 процентам водных ресурсов, которые 

поступают к ним с территории соседних государств [9]. 

3. Ввиду того, что водный ресурс незаменим, постоянно подвергается 

изменениям и не равномерно расположен, и при этом задействован 

практически во всех сферах жизнедеятельности населения стран - вопросы 

управления водными ресурсами по большей части касаются не только 

инженерных решений, но в первую очередь, являются вопросом 

политического характера [10]. 

В 1980 г. по результатам проекта, проведённого в Тихоокеанском 

институте, по анализу событий водных конфликтов, были выявлены 

следующие типы конфликтов вокруг водных ресурсов:  

1. Контроль водных ресурсов. Данный тип конфликта возникает в случае 

нарушения договоренностей по снабжению или доступу к воде. Одним из 

примеров такого столкновения может служить ситуация между Сирией и 
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Израилем в 1962 г., когда в демилитаризованной зоне, Израиль повредил 

ирригационные канавы в нижнем течении Тарфика. 

2. Военное средство. Военное столкновение, во время которого, водные 

ресурсы задействуются в качестве оружия нацией или государством. 

Примером является конфликт между Ираном и Ираком 1980–1988 гг., когда с 

целью затопления защитных позиций Ирака, Иран изменил течение вод.  

3. Политическое орудие. В данном случае, водные ресурсы, также, как и 

в предыдущем типе, используются теми или иными государственными и 

негосударственными акторами, однако не в ходе военных действий, а с 

целью достижения каких-либо политических стремлений. Данный тип более 

характерен для современного периода. В качестве примера можно привести 

напряженную политическую ситуацию, сложившуюся между Малайзией и 

Сингапуром в 1997 г. В ответ на критику Сингапура в отношении 

проводимой политики Малайзии, последняя сделала предупреждение о том, 

что намерена прекратить снабжение водой [11]. 

4. Гидротерроризм. Водные ресурсы в данном случае выступают в роли 

мишени или орудия насилия, насильственного принуждения, исходящими от 

различных террористических группировок или организаций. Данный тип 

приобрел наибольшее распространение на современном этапе [12].  

5. Военная мишень. При данном типе конфликта водные ресурсы 

системы могут выступать мишенью во время военных действий. Такой 

мишенью стало снабжение водой и санитарные системы при отражении 

агрессии Ирака против Кувейта в 1991 г.   

6. Препятствие развитию. Водные ресурсы могут служить не только 

развитию, но также и затормаживать его. В данном случае, речь идет об 

экономическом и социальном развитиях. В 2000 г. после прекращения 

снабжения водой официальными властями в Шэндонге, (Китай), вспыхнули 

митинги деревенских жителей, в результате которого погибло несколько 

человек [13]. 

Таким образом, при нерациональном пользовании водными ресурсами в 

достаточно сложных вводно-ресурсных условиях, существует напряженность 

между государствами потенциально приводящая к конфликтам на 

международном уровне с участием нескольких государств.  Водные 

конфликты существуют по всей планете и не многие из них нашли своё 

решение. Нельзя недооценивать взаимосвязь между водным комплексом и 

международной безопасностью.  Вероятно, большинство конфликтов на 

почве раздела водных ресурсов в ближайшем будущем могут быть 

разрешены, если международным сообществом будет создан определённый 

ряд законов, который будет нести не рекомендательный, а обязательный 

характер. 
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Түйіндеме 

 

Мақалада «су ресурстарының» әскери операциялар кезіндегі құрал 

ретіндегі рөлі қарастырылған. Су ресурстарына байланысты халықаралық 

қақтығыстардың туындауының мүмкін себептері қарастырылған. Әр түрлі 

қақтығыстарда су ресурстарының негізгі қолданылуы ашылып, қысқаша 

тарихи мысалдар келтірілген. Дүние жүзі тұрғындары арасында «су 

ресурстарының» қол жетімділігі туралы статистикалық мәліметтер 

қолданылады. 
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Summary 

 

The article explores the role of "water resources" as tools during military 

operations. Possible reasons for the emergence of international conflicts over water 

resources are considered. The main uses of water resources in various conflicts are 

revealed and brief historical examples are given. Used statistics on the availability 

of "water resources" among the world population. 
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The emergence of five new independent Muslim republics in Central Asia in 

1991 fundamentally changed the state of affairs in the geopolitical arena, creating 

new security threats: the danger of the emergence of an uncontrolled nuclear 

arsenal and the danger of the import of radical Islam. The rapid growth of crime 

and terrorism was caused by two factors: first, the rapid increase in opiate 

production in Afghanistan, and second, the collapse of the Soviet Union and the 

emergence of new weak states on its former southern outskirts [1].  

Radical Islamist groups active in Central Asia are fueling growing public 

discontent and bringing the voice of the opposition to the secular authoritarian 

authorities. The socio-economic and political conditions in Central Asia are 

conducive to the growth of radical Islamist groups that can seriously destabilize the 

situation in the region. Poor governance, human rights abuses, poverty, lack of 

opportunities for growth, corruption and crime can turn the region into a base for 

terrorism and an arena of constant instability in inter-ethnic relations.  In response, 

the rulers of the region outlawed any religious Islamic activity carried out without 

the approval of the authorities, and attacked the Islamic organizations themselves 

and their followers [2]. 

Although radical Islamist groups attract people from a wide variety of 

backgrounds, it has so far been more difficult for Islamists to spread their influence 

among the indigenous peoples of Kyrgyzstan, Kazakhstan, and Turkmenistan. 

They were able to gain support from Uzbek and Tajik ethnic minorities in Central 
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Asian countries much faster. Three factors contributed to the spread of radical 

ideas and the success of extremism among Uzbek and Tajik ethnic minorities: 

- Islamization of the Uzbek and Tajik population; 

- persistent discrimination and religious persecution of ethnic minorities; 

- the growing authoritarian tendencies of the Uzbek authorities: These trends 

have led to the authorities ' constant repression of Islamic groups and 

organizations, which has added fuel to the fire of discontent that pushes Uzbeks 

and Tajiks into radical Islamist groups [3]. 

A number of circumstances contributed to the radicalization of Central Asia: 

- the emergence of network structures of radical Islamism (in particular, " Al-

Qaeda»); 

- the popularity that such forms of Islam as Wahhabism and some others are 

gaining in Central Asia; 

- the formation in the post-Soviet era of the organizational base of radical 

Islamism in the form of network structures that train radical mullahs and build 

radical mosques; 

- an increase in the number of poor and marginalized people from traditional 

Muslim strata who sympathize with the radical ideas of terrorists; the growing 

resentment and resentment of the Muslim population in connection with the 

observed social stratification, when a narrow layer of the elite enjoys all the 

benefits, and the rest of the people suffer severe hardships; 

- the inability and unwillingness of the authorities to carry out the necessary 

reforms and provide the people with the opportunity to participate in the discussion 

and solution of problems, so that the only viable form of opposition is the 

underground Islamist movements [3]. 

Another source of the rise of radical political Islam in Central Asian countries 

lies outside the region. In the early 1990s, the authorities and residents of regional 

countries began to establish official and unofficial contacts with the Muslim states 

of the Middle East. From there, numerous emissaries arrived, bringing radical 

Islamism to the region. On the other hand, from Central Asia itself, people went to 

study religion in Egypt, Saudi Arabia and Turkey, became imbued with the ideas 

of radical political Islam there, and upon returning home became ardent adherents 

of these ideas. Some were sent to train in terrorist training camps, from where they 

returned ready-made "jihadi warriors". 

Speaking of external factors, it should also be noted that Central Asia is 

geographically close to many areas of conflict and instability where radical 

political Islam is strong: Afghanistan, Chechnya, and, to a lesser extent, China's 

Xinjiang. These areas are not only a source of export of radical Islamist ideas: from 

there, a stream of living carriers of radical Islam poured into Central Asia. Some 

come legally: by private invitation, as tourists or students; others arrive as illegal 

immigrants or refugees [4]. 

Many authors consider the rise of radicalism in Central Asia and the outbreak 

of the civil war in Tajikistan to be a continuation of what was happening in 
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Afghanistan. There are no clear ethnic, cultural or religious borders between 

Afghanistan and the Central Asian countries. The Tajiks are the second largest 

ethnic group in Afghanistan after the Pashtuns: there are four million Tajiks - more 

than in any Central Asian country. Uzbeks and Turkmens occupy the third and 

fourth place in terms of population, respectively. Dushanbe is located just 100 

kilometers from the Afghan border. 

Ties between religious parties in Afghanistan and Central Asia have been 

maintained since the 1980s. According to some sources, it was during the Afghan 

"jihad" that the politicization of Islam began, and the first radical movements in 

Central Asia, especially in Tajikistan, arose. Tajiks in Afghanistan are more 

religious than Uzbeks, and they have more opportunities to spread the influence of 

Islamism among their brothers on the other side of the state border, so there is a 

strong presence of Afghan radical parties along the border with Tajikistan. The 

Afghan Mujahideen established ties with the Tajiks and crossed the border into 

Tajikistan. The formation of close ties was facilitated by the common language, 

culture, religion, and the presence of common ancestors [5]. 

Operation Enduring Freedom, which was immediately carried out after the 

sad events of September 11, 2001, led to the fall of the Taliban regime, 

dramatically changed the entire political situation in Afghanistan and Central Asia. 

For organized crime and drug trafficking, the consequences of these changes were 

twofold: on the one hand, a decisive blow was struck at the node connecting crime 

and terrorism in the region; but, on the other, the path was opened for criminal 

elements to increasingly penetrate the political life of Afghanistan [6]. 

The presence of the West in Afghanistan did not lead to a reduction in opium 

production - on the contrary, its volumes soon rose again to the level that preceded 

the campaign to destroy crops, and then gradually reached new record values. But 

as a result of this operation, Afghanistan could no longer serve as a haven for all 

sorts of terrorist groups, including Al-Qaeda, the IMU, and groups from China 

[XUAR] and Pakistan. Crucially, the IMU forces have been severely reduced since 

the heavy losses they suffered in the battle for Kunduz in November 2001, 

defending the last Taliban stronghold in the north. Most of the IMU fighters were 

killed there, and Juma Namangani was killed in a battle with the Americans 

(although there was later unconfirmed information that he remained alive). 

However, the IMU infrastructure in Central Asia itself has largely survived: two 

IMU detachments remain in Afghanistan (one in the provinces of Paktia and 

Kunar-areas where Gulbuddin Hekmatyar's forces opposing the Americans are 

quite powerful, the other still maintains several mountain bases in the Badakhshan 

province bordering Tajikistan). 

Thus, Operation Enduring Freedom has led to an unprecedented surge in the 

production of opiates in Afghanistan and a constant increase in their smuggling 

through Central Asia. This is not surprising, given the" opium tendencies " of the 

Northern Alliance - after all, in the interim government of Afghanistan, which 

came to power after the removal of the Taliban, the Shura-e-Nazar (the political 
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and military group of Mohammad Qasem Fahim - the defense minister in the 

interim government of Karzai, considered the main military support of his regime) 

was established as the dominant force. In 2002, the US State Department claimed 

that "the Northern Alliance is not taking any measures to combat [opium poppy] 

cultivation and drug trafficking in the areas under its control" - the wording is 

clearly too soft, given that the area [under opium poppy] in Badakhshan has 

increased everywhere [7]. 

Shortly after the terrorist attacks on America, all Central Asian countries 

granted the US-led coalition established to fight terrorists in Afghanistan the right 

to fly through their airspace and other forms of support. Kyrgyzstan, Tajikistan and 

Uzbekistan have hosted coalition troops and allowed them access to their military 

bases. In 2003, Kazakhstan and Uzbekistan also supported the military operation 

of the coalition forces in Iraq, and Kazakhstan also provided more than two dozen 

military personnel to participate in the reconstruction work. The policy proclaimed 

by the United States emphasized the protection of the security of the "frontline" 

states of Central Asia, which the coalition helped to fight terrorism, the 

proliferation of weapons of mass destruction, the production and smuggling of 

drugs [8]. 

Summing up the problem of the Afghan hub of international terrorism, I 

would like to note the following important factor in the modern geopolitical 

dialogue. Afghanistan is an acute problem for the whole of Central Asia and the 

countries of the Shanghai Cooperation Organization (SCO). On the one hand, it is 

an inexhaustible source for drug traffic and a hotbed for all sorts of terrorist 

organizations. On the other hand, it is a bargaining chip in the clash of interests of 

the world powers. 

At the beginning of the USSR, then the United States tried to resolve the 

situation in the troubled region, but without success. Afghanistan is still 

unpredictable and no one in the world can say with certainty what awaits the 

country even in the near future. The Taliban, Daesh and government forces are 

locked in a civil war raging for several years, the end of which is not in sight. Who 

can stop the bloodshed unleashed in the last century? 

The first candidate to untie the "Afghan knot", of course, is the United States. 

Conducted from 2001 to 2014, Operation Enduring Freedom, with the active 

assistance of the Afghan government, gives the Americans all the trump cards in 

their hands. The potential US and involved on the side of the States of the North 

Atlantic Alliance is huge, but led has almost 15 years the war is still not over, 

despite the toppling of the Taliban regime, the actual Declaration of victory and 

withdrawal of the main contingent of troops. The situation in Afghanistan is like 

chaos. Which looks very strange. 

According to a number of political analysts, the United States has been 

conducting a policy of so-called "controlled chaos"on the Afghan soil for all these 

15 years. The subordination of drug trafficking, most of which goes to Russia and 

European countries, the creation of ground bases from the territory of which it is 
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possible to launch tactical nuclear strikes on India, China and Russia, control over 

the rich natural resources of the region and, finally, a universal testing ground for 

the latest weapons. At minimal cost - several thousand dead soldiers, who provided 

the US with a fictitious reputation as a peacemaker. In short, Afghanistan, torn by 

the chaos of the civil war , is an ideal option for the United States. Accordingly, it 

is not necessary to wait for a real restoration of order from the state, which 

conducts all its actions only as a distraction, and, therefore, sooner or later the 

Americans will still have to give up their role as an arbitrator in the Afghan issue. 

China is extremely interested in establishing peace in the troubled region, and, 

therefore, a strong government, as it does not want an escalation of the internal 

conflict in northern Afghanistan, near its border. In addition, China fears that any 

new unrest in the Muslim country will echo in the so – called Uighur district-

Xinjiang Province. Also predominantly Muslim, the province could easily fall 

victim to unrest in Afghanistan, leading to a rise in separatist sentiment in China 

itself. 

However, Beijing, unlike the United States, is pursuing a peaceful path, 

pouring significant financial investments into Afghanistan and trying to strengthen 

the country's infrastructure, which has been destroyed by the civil war. The 

development of the world's largest copper Deposit Aynak in Afghanistan's Logar 

province, the construction of Gwadar port in Balochistan province, Beijing is 

slowly but surely trying to restore order in the troubled region without the use of 

his troops, giving the dominant role of the dummy in the US and, waiting, with 

characteristic "Chinese dragon" by the calm. 

There remains Russia, the successor of the USSR, a state that completely 

changed the fate of Afghanistan in the past. The world has come to believe that 

Russia has decided to withdraw from the troubled Afghan region. There is no 

resource, no contacts, no desire of the population to re-involve the country in any 

relations with Afghanistan; the recent war has left too negative a mark on the 

minds of the Russian people. However, it's not that simple. 

Russia's approach to unleashing the "Afghan knot" is primarily based on 

fulfilling not economic, but more global: military-strategic and political interests. 

The policy of the successor state of the USSR in relation to Kabul is to establish 

Afghanistan as a sovereign and independent, prosperous and neutral state and its 

effective integration directly into the structure of the entire Central Asian region, 

and then into the SCO. Russia benefits from the internal calm of its once-good ally. 

To do this, the Russian government waits for the failure of the United States 

and strengthens relations with the countries that will remain after the final 

withdrawal of the Americans from the region, and will have a significant role in 

the internal policy of Afghanistan: Tajikistan, Iran, Pakistan, and India. Since 

Russia's even more global goal is to unite all the states of Central Asia, including 

Afghanistan, under the SCO flag (Kabul was granted observer status in the 

organization in 2012). 
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Such an effort has already yielded positive results. According to Doctor of 

Political Science G. Maitdinova (Tajikistan), who spoke at the SCO International 

Civil Society Forum in Sochi in April 2016, India's accession to the organization 

will reduce both the level of the international threat of the Taliban and the level of 

tension in Afghanistan. Moreover, on the other hand, following the example of 

China, it provides significant support directly to Afghanistan. The restoration of 

HPP "naghlu", the restoration of the House of science and technology in Central 

Kabul, a regular supply government forces weapons and military equipment - the 

perfect examples of this. 

Thus, the main role in resolving the Afghan issue will fall on the shoulders of 

either Russia or China. The US withdrawal from the problematic region is 

inevitable, which means that the chaos that reigned with their direct intervention in 

the internal affairs of Afghanistan will end sooner or later. Therefore, the 

emergence of a new force, the line of which Kabul will adhere to, in the region is 

only a matter of time and will be determined by the internal political race of the 

two powers, the leaders of the SCO. A race whose name is the establishment of 

peace on the blood-soaked Afghan soil [9]. 
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Түйіндеме 

 

Бұл мақалада Орталық Азиядағы радикалды исламистік топтардың 

әрекеттері сипатталған. Сондай-ақ, Орталық Азияның радикалдануына ықпал 

еткен бірқатар себептер жазылған. Өңірде терроризмнің дамуына әсер еткен 

ішкі және сыртқы факторлардың мысалдары келтірілген. Сыртқы фактор 

ретінде Ауғанстандағы тұрақсыз жағдай орын алған. Орталық Азиядағы 

радикализмнің өсуі және Тәжікстандағы азаматтық соғыстың басталуы 

Ауғанстанда болып жатқан оқиғалардың жалғасы болып табылады. 

 

Резюме 

 

В данной статье описываются действия радикальных исламистских 

группировок, действующих в Центральной Азии. Описан также ряд 

обстоятельств, способствовавших радикализации Центральной Азии. 

Приведены примеры внутренних и внешних факторов, повлиявших на 

развитие терроризма в регионе. Нестабильная обстановка в Афганистане 

послужила внешним фактором. Рост радикализма в Центральной Азии и 

начало гражданской войны в Таджикистане были продолжением того, что 

происходило в Афганистане. 
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Кілт сөздер: Орталық Азия, Еуразия, интеграция, ынтымақтастық, 

тәуелсіздік, қауіпсіздік, стратегия, ЕАЭО, ШЫҰ 

 

Қазіргі халықаралық қатынастарда аймақтық бірлестіктер мен 

ұйымдардың маңызы артуда. Елдер аймақтық бірлестіктерді құра отырып, 

өңірлік экономикалық интеграциядан преференциялар алу есебінен ұлттық 

экономика жұмысының тиімділігін арттыруға үміттене отырып, өз елдерінің 

дамуы үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз етуге ұмтылады. Елдер 

аймақтық интеграциялық жобаларға қосылу арқылы  бірыңғай экономикалық 
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кеңістікте максималды нәтижеге қол жеткізуге тырысады. Үлкен нарық 

өндіріс көлемін ұлғайтуға, бәсекелестікті арттыруға және өндіріс 

тиімділігінің артуын ынталандыруға мүмкіндік береді. 

Орталық Азия елдері 1991 жылы Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін 

ерекше қиын жағдайға тап болды. Кеңес Одағының одақтық еңбек бөлінісі 

шеңберінде одақтас республикалар экономикалық өзара тәуелді болды. 

Одақтас республикалардың бірде-бірінде толық өндірістік цикл болған жоқ 

[1], әр республика басқа республикалардан компоненттер алды және бұл 

байланыстар жүйесінің күйреуі Орталық Азияның жаңа тәуелсіз 

мемлекеттері үшін күрделі проблема тудырды. Экономикалық даму 

деңгейінің төмендігіне байланысты посткеңестік кеңістіктің еуропалық 

бөлігінің республикаларына қарағанда Орталық Азия елдері үшін 

орталықтандырылған жүйенің күйреуінің салдарын жеңу қиынырақ болды. 

Сонымен қатар, Орталық Азия елдері Дүниежүзілік мұхиттан алыс 

орналасқан ерекше территориялық орналасуына байланысты әлемдік 

нарықтардан оқшауланған. Осыған орай, Орталық Азия елдері дағдарысты ең 

алдымен су-энергетикалық сектордан шығару үшін бір-бірімен 

ынтымақтастықта болуға мәжбүр болды. 

Орталық Азияда аймақтағы барлық қолданыстағы өзендер үшін негізгі 

су көзі таулы қар мен мұздан шыққан сулар болып табылады. Өзен ағындары 

негізінен Қырғызстан мен Тәжікстан тауларында қалыптасады, ал бұл 

ресурстар аймақтағы барлық елдерде суару үшін қолданылады. Бұл суды 

басқарудағы бірлескен сындарлы әрекеттерді қажет етеді [2]. 

Кеңес Одағының ыдырауы Орталық Азияның бөлек тәуелсіз елдерінің 

қалыптасуына алып келді және жаңа тәуелсіз мемлекеттердің әлсіз жақтарын 

ашты. Орталық Азия елдерінің нарықтық экономикаға өту жағдайында екі 

тенденция анықталды: ыдырау және интеграция.  

Осыған орай, Орталық Азия елдерінің артықшылықтарына мыналарды 

жатқызуға болады: 

- Қолайлы геосаяси жағдайда орналасуы  

- Төмен жұмыс күші шығындары  

- Аймақты энергетикалық, минералды және ауылшаруашылық 

шикізатымен қамтамасыз ету  

- Су мен табиғи ресурстарды бірлесіп пайдалану мүмкіндігі  

Ал, Орталық Азия елдерінің проблемалық мәселелеріне мыналар 

жатады:  

- басқа мемлекеттерде анклавтың болуы  

- шекаралық дау-жанжалдар 

- ұлтаралық қақтығыстар мен саяси тұрақсыздық 

- сыртқы саясаттағы айырмашылық, әртүрлі халықаралық және 

аймақтық ұйымдар мен интеграциялық бірлестіктерге қатысу [3]. 

Орталық Азия елдері тәуелсіздік алғаннан кейін аймақтық интеграцияға 

жаңа стратегиялық тәсілдер іздеуі керек болды. 1994 жылы сәуірде 
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Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан Біртұтас экономикалық кеңістікті 

құру туралы шартқа қол қойды, кейінірек Тәжікстан оларға қосылды. 1996 

жылы сәуірде Орталық Азия аймағында отын, энергетика және су 

ресурстарын пайдалану, газ құбырларын салу және пайдалану туралы 

келісімге қол қойылды [4]. Алайда, бұл келісімдердің барлығы құжаттарда 

жарияланған мақсаттарға қол жеткізе алмады, шешім қабылдау деңгейі төмен 

болып қалды және құжаттардың өзі ұсынымдық сипатта болды. 

Осы уақтықа дейін Орталық Азияда аймақтың нақты проблемалары 

терроризм мен экстремизм, шекралық дау-жанжалдар, ұлтаралық қозғалыс, 

саяси тұрақсыздық, есірткі саудасы т.б мәселелер шешілген жоқ. Осылайша, 

Орталық Азия елдеріндегі интеграциялық процестер аймақтағы бейбітшілік 

пен қауіпсіздік пен халықаралық қауымдастыққа кіру тәуелді болатын 

маңызды мәселелерге қайта бағытталды деп айтуға болады. Осы мақсатты 

жүзеге асыруда Шанхай ынтымақтастық ұйымы (ШЫҰ) перспективалы 

аймақтық құрылымдардың бірі болып табылады [5]. 

Орталық Азия мемлекеттері үшін ШЫҰ-ға қатысу ұлттық мүддеге 

сәйкес келеді. Ең алдымен, аймақ елдерінің ұлттық қауіпсіздігі үшін 

мемлекеттік шекара мәселелерін шешу маңызды. Қауымдастықтың 

ынтымақтастық аясындағы діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл 

мәселелері Орталық Азия елдері үшін өте маңызды. Көршілес Ауғанстандағы 

тұрақсыздық және экстремистік исламдық ұйымдардың күшеюі аймақтық 

деңгейдегі тұрақтылыққа үлкен қауіп төндіреді. 

Орталық Азия мемлекеттерінің ШЫҰ-ға қатысуы Ресей мен Қытай 

арасындағы тепе-теңдікті құрудың саяси құралы ретінде пайдалануға 

мүмкіндік береді. Көлік коммуникацияларын дамытудағы ынтымақтастық 

Орталық Азия мемлекеттері үшін де өте маңызды. АСЕАН-ды Еуропамен 

Орталық Азия арқылы байланыстыратын теміржол, автомобиль, өзен, 

авиация коммуникациясының құрылуы сауда айналымының өсуіне және 

Орталық Азия мемлекеттерінің тұрақты экономикалық дамуына ықпал етеді. 

 Елдердің экономикасын нығайту, әлемдік нарықтағы қатысушы 

елдердің модернизациясы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында 

2014 жылдың мамыр айында Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) 

құрылды, одақ құру туралы келісімге Ресей, Қазақстан және Беларуссия қол 

қойды. 2015 жылы ЕАЭО-ға Армения мен Қырғызстан да қосылды. Орталық 

Азияның қалған елдері әлі ЕАЭО мүшесі емес, Өзбекстан одақтың мүшесі 

ретінде емес бақылаушы ел ретінде кіруге ниет білдірді [6]. 

2020 жылдың наурызында Өзбекстан ЕАЭО-да бақылаушы мәртебесін 

алуға шешім қабылдады. Өзбекстанның жақын болашақта Одақтың 

толыққанды мүшесіне айналу мүмкіндігі де бар және Өзбекстан Орталық 

Азияның солтүстігімен өзара тиімді экономикалық интеграцияға қол 

жеткізеді, яғни экспорт-импортттағы «бұрмалаушылықтар» жойылады. Егер 

одаққа Тәжікстан қосылса, онда ЕАЭО платформасында Орталық Азия 
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республикаларының экономикасын үйлестіру және әртараптандыру мүмкін 

болады. 

Барлық салалардағы біртұтас үйлестірілген (ымырашыл) экономикалық 

саясат Орталық Азия республикаларына бірыңғай туристік логистиканы 

(Орталық Азия «Шенген») құруға, өзекті мәселелерді шешуге арналған 

біртұтас экономикалық ой-пікір орталығын құруға мүмкіндік береді. Менің 

ойымша, ЕАЭО ғана Орталық Азия республикалары үшін бүкіл аймақтың 

өзара тиімді және табысты экономикалық дамуы үшін алаң бола алады. 

Сонымен қатар ОА елдері C5 + 1 форматында ынтымақтастық жүргізеді. 

C5 + 1 форматы - бұл Орталық Азия елдерінде әртүрлі елдермен 

аймақаралық ынтымақтастықты кеңейтуді көздейтін көпжақты форумы. С5 + 

1 форматындағы кездесулерде аймақ елдерінің экономикалық өсуіне, 

қоршаған ортаны қорғауға, аймақтық қауіпсіздік пен тұрақтылыққа қатысты 

мәселелер талқыланады. Орталық Азия елдерінің сыртқы серіктестермен 

мүмкін аймақтық ынтымақтастығы: ЕО + 5, АҚШ + 5, Жапония + 5, Оңтүстік 

Корея + 5, Ресей + 5 форматтары бар [7]. 

Орталық Азия аймағында ынтымақтастықты дамытудың ең 

перспективалы саласы - көлік интеграциясы. Бұл мәселеде екі бағытты 

ажыратуға болады, біріншісі - Орталық Азия мемлекеттерінің көлік 

интеграциясын жеделдету, екіншісі - жүк жөнелтушілер де, жүк алушылар да 

болып табылатын Еуразия континентінің ірі орталықтарымен көлік 

серіктестігін құру. Бірінші бағыт аясында Орталық Азия елдерінің 

экономикалық және саяси интеграциясын, сауда қатынастарын одан әрі 

дамытуды, сондай-ақ өзара инвестициялау үшін жағдай жасауды 

қалыптастыру қажет. Бұл көлік саласындағы нақты ынтымақтастықты 

дамытатын экономикалық байланыстар. 

Орталық Азияның көлік әлеуетін іске асырудың екінші маңызды бағыты 

- жетекші экономикалық орталықтармен серіктестік қатынастар орнату 

қажеттілігі. Бұл ең алдымен Еуропалық Одақ және Оңтүстік-Шығыс Азия, 

Қиыр және Таяу Шығыс елдері [8]. Тәуекелдердің болуына және жоғары 

көлік шығындарына байланысты тасымалдаудың көп бөлігі теңіз арқылы 

жүзеге асырылады. Осылайша, жүк тасымалының ұлғаюы болжамын және 

экономикалық өсу әлеуеті бар көптеген елдердің мүдделерін ескере отырып, 

оңтүстік теңіз жолына - Орталық Азия арқылы ішкі баламаның келешегін, 

сондай-ақ Орталық Азияның өз аумағында жүк тасымалымен көлік 

коммуникациясының белсенді қанықтылығын қарастыру өзекті болып 

табылады. 

Қазіргі Орталық Азия - бұл көптеген мәдени, өркениеттік, саяси және 

экономикалық жобалардың қақтығысу аймағы. Егер біз тек халықаралық 

ұйымдарға мүшелікті ескергеннің қзінде, оны посткеңестік кеңістікке (ТМД, 

ҰҚШҰ) және Еуропаға (ЕҚЫҰ) немесе ислам әлеміне (Ислам 

Конференциясы, Экономикалық Ынтымақтастық Ұйымы) жатқыза аламыз 

немесе оны еуразиялық деп санауға болады (Еуразиялық экономикалық одақ, 
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Шанхай ынтымақтастық ұйымы) немесе посткеңестік мемлекеттердің 

интеграциясының альтернативті әдісі (ГУУАМ). 

Ресей дәстүрлі серіктес және Орталық Азия елдерінің интеграциялық 

процестері мен қауымдастықтарының белсенді қатысушысы болып 

табылады, ол осы елдермен Ресей империясы кезінен бастап бірлескен 

дамудың ұзақ тарихи жолымен де, экономикалық, саяси, әскери-

стратегиялық мүдделерді жүзеге асырумен де байланысты. Сонымен қатар, 

Орталық Азия аймағы Ресейден бөлек басқа әлемдік державаларды да 

қызықтырады. 2000 жылдардың басынан бастап Америка Құрама Штаттары 

антитеррорлық қауіпсіздік жүйесін құруды өзінің қызметінің дәлелдерінің 

бірі ретінде пайдаланып, Орталық Азия елдерімен ынтымақтастыққа 

белсенді қызығушылық танытты. 2001 жылы Қытай, Ресей, Қазақстан, 

Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстанды біріктіретін Шанхай 

ынтымақтастық ұйымы құрылды. Қытай өзінің халықаралық мүдделерін 

дамытудың басты бағыты ретінде Орталық Азияны таңдады. «Жаңа Жібек 

Жолы» жобасының нұсқаларының бірі ОА елдерінің аумағы арқылы өтеді, 

бұл Қытайдан келетін маңызды инвестицияларды және оның аймақтағы 

ықпалын күшейтуді көздейді. 

Орталық Азиядағы мәдени интеграция өзекті мәселелердің бірі болып 

қала береді. Аймақ мәдени тұрғыдан әр түрлі ғана емес, сонымен бірге 

гетерогенді болып табылады. Бұл Орталық Азия халқының мәдени синтезіне 

қызмет етеді. Осыған орай, аймақ тарихының қазіргі жағдайы өзекті болып 

қала береді. Жаңғырту нәтижесінде халық өзінің тарихи қауымдастығынан 

айырылуда. 

Жоғарыда аталғандай, Орталық Азия тұрғындарының қазіргі емес, тек 

жалпы ортақ тарихы бар. Осыған байланысты ұлттық бірегейлікті 

қалыптастыру проблемасы туындайды. 

Қорытындылай келе, жақын болашақта Орталық Азияның саяси 

интеграциясы экономикалық негіздерсіз мүмкін емес. Сондай-ақ, аймақтағы 

кез-келген интеграция аймақ басшыларының еркіне байланысты болмауы 

керек. Тарих көрсетіп отырғандай, интеграцияның аймақтық элиталарға 

тәуелділігі халық үшін нақты нәтиже бермейді. 

ЕАЭО тұтастай алғанда аймақтың экономикалық интеграциясы үшін де, 

Ресей, Беларуссия және Армения нарықтарына шығу үшін де ыңғайлы алаң 

болып табылады. ЕАЭО құқықтық-экономикалық құралдарын жемісті 

пайдалану өзара тиімді экономикалық дамудың стимулына және Орталық 

Азия республикаларында экономикалық өсудің қуатты драйверіне айналады. 

Өз кезегінде, көпжақты және көпвекторлы саясат негізінде ресми және 

бейресми институттарды құру арқылы барлық акторлармен 

ынтымақтастыққа бағыт оны сәтті модернизациялау мен дамыту 

перспективаларын ашады. Орталық Азиядағы халықаралық өзара 

әрекеттесудің сипаты көбіне оның әлемдік процестерге қатынасымен 

анықталады. 
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Өз кезегінде, көпжақты және көпвекторлы өзара әрекеттестіктің ресми 

және бейресми институттарын құру арқылы барлық акторлармен 

ынтымақтастық бағыты сәтті модернизация мен даму перспективасын 

ашады. Орталық Азиядағы халықаралық өзара іс-қимылдың сипаты едәуір 

дәрежеде оның жаһандық процестерге қатынасымен айқындалады. 
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Резюме 

 

 В современных условиях глобализации развивается 

межгосударственная интеграция, возрастает значение региона, региональных 

объединений в международных отношениях. Существующие многогранные 

региональные организации показывают, что интеграция государства в 

региональную интеграцию намного эффективнее, чем единичное действие. 

Однако практически не во всех регионах он работает эффективно. Автор 

исследует значение Центрально-Азиатского региона в современных 

международных отношениях и пытается выявить сильные и слабые стороны 

региона. После обретения независимости страны Центральной Азии не 

уделяли должного внимания развитию внешних связей, пытаясь обеспечить 

свой экономический потенциал и стабильность. Однако, несмотря на то, что 
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Казахстан также является страной, свободной от ядерного оружия, Казахстан 

призвал страны Центральной Азии к интеграции. В статье отражены 

интеграционные инициативы Казахстана после обретения независимости в 

Центральной Азии. Однако процесс интеграции не получил должного 

развития из-за того, что другие страны Центральной Азии не полностью 

перешли к интеграции. В статье также оценивается текущее состояние 

отношений в Центральной Азии. Автор прогнозирует, что в настоящее время 

центральноазиатская интеграция демонстрирует положительные изменения, 

и что эффективность этого интеграционного объединения будет расти в 

будущем. 

 

Summary 

 

 In the modern conditions of globalization, interstate integration is 

developing, and the importance of the region and regional associations in 

international relations is increasing. The existing multi-faceted regional 

organizations show that the integration of the state into regional integration is 

much more effective than a single action. However, it does not work effectively in 

almost all regions. The author explores the significance of the Central Asian region 

in modern international relations and tries to identify the strengths and weaknesses 

of the region. After gaining independence, the Central Asian countries did not pay 

enough attention to the development of foreign relations, trying to ensure their 

economic potential and stability. However, despite the fact that Kazakhstan as a 

nuclear-weapon-free country has called on the Central Asian countries to integrate. 

The article reflects the integration initiatives of Kazakhstan after independence in 

Central Asia. However, the integration process did not receive proper development 

due to the fact that other Central Asian countries did not fully transition to 

integration. The article also assesses the current state of relations in Central Asia. 

The author predicts that at present the Central Asian integration is showing 

positive changes, and that the effectiveness of this integration association will 

grow in the future. 
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Введение. В современном мире Сирийская гражданская война стала 

серьезной угрозой международному миру и безопасности. Гражданская 

война делала страну все более хрупкой. Стратегическое значение Сирии 

превратило гражданскую войну в международную борьбу за влияние в 

регионе. 

На первый взгляд, конфликт в Сирии представляет собой битву между 

верными президенту Асаду, и теми, кто противостоит ему. Однако такое 

сокращение носит упрощенный и неточный характер.  

Президент Асад унаследовал «царство молчания» в 2000 году от своего 

отца, который правил страной в течение 30 лет, установив де-факто 

авторитарный режим [1].  В марте 2011 года, после так называемой арабской 

весны, протесты начались в Даръа после того, как несколько демонстрантов 

были убиты правительственными силами. Беспорядки распространились по 

стране, протестующие требовали отставку президента Асада. Сирийский 

конфликт официально перерос в гражданскую войну 29 июля 2011 года, 

когда некоторые перебежчики из сил режима объявили о рождении 

Свободной Сирийской Армии (ССА), целью которой было свержение 

режима Асада [2].   

Кризис в Сирии был охарактеризован как худшая гуманитарная 

катастрофа после окончания "холодной войны". По оценкам ООН, с начала 

войны в Сирии погибло более 400 000 человек. ООН сообщает, что по 

состоянию на январь 2019 года более 5,6 миллиона человек покинули страну 

и более 6 миллионов стали внутренними перемещенными лицами (ВПЛ).  

Многие беженцы бежали в Иорданию и Ливан, напрягая и без того слабую 

инфраструктуру и ограниченность ресурсов.  Более 3,4 миллиона сирийцев 

бежали в Турцию, и многие пытались найти убежище в Европе [3]. Однако 

следует учитывать, что количество жертв, а также любую информацию, 

касающуюся гражданской войны, действительно трудно проверить, 

поскольку они исходят либо от правительства, либо от источников 

мятежников, которые имеют свои собственные интересы.    



Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений в условиях поликультурного общества 

 

174 

 

Помимо человеческих жертв, военные действия имеют огромные 

экономические последствия. Сирийский ВВП резко снизился с начала 

внутренней войны в 2011 году, инфраструктура повреждена, а торговля с 

сирийскими соседями значительно сократилась [4].  Помимо этих очевидных 

событий, к издержкам войны добавляются еще более скрытые явления. Как 

описано Фил де Имус и другие, ключевые экономические организации и 

учреждения, связанные с сирийской экономикой, серьезно пострадали.  

Например, важные экономические институты (банки, соответствующие 

министерства, налоговые органы и т.д.) стали свидетелями того, как 

ухудшились их показатели, потому что нормальный быстрый обмен 

информацией между ними и их финансовыми партнерами серьезно 

пострадал от усиливающегося кризиса [5]. Целью данной статьи является 

исследование ухудшение экономики, территории и населения Сирии с начала 

гражданской войны.  

Конфликт в Сирии: экономические последствия. Сирийская 

экономика пострадала в результате обширных и повсеместных разрушений 

по всей стране.  В отчете Всемирного банка за 2020 год говорится, что 

конфликт привел к многочисленным жертвам и имел «разрушительные 

последствия для экономической деятельности Сирии» из-за уничтожения 

физических и человеческих ресурсов, вынужденной миграции и разрушения 

экономических сетей [6]. В период с 2010 по 2016 год ВВП Сирии снизился 

на 63% [7].   

В декабре 2019 года сирийский фунт быстро упал в цене, что привело к 

общему росту цен на товары первой необходимости, в том числе в Дамаске 

[8].  Международные санкции против Сирии усилили негативное влияние 

конфликта на сирийскую экономику. В апреле 2019 года агентство Bloomberg 

News сообщило, что, по оценкам ООН, Сирии необходимо около 250 

миллиардов долларов для своей экономики.  В той же статье отмечалось, что 

Сирии не хватает финансирования со стороны союзников, таких как Иран и 

Россия, при этом она сталкивается с экономическим давлением со стороны 

США, а влияние на город Дамаск вызвало борьбу с основными предметами 

первой необходимости: снижение экономической активности, отключение 

электроэнергии, нехватка газа, напряжение в сирийской «социальной ткани» 

[9].  
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С 2010 года расчеты показывают, что бюджетные расходы Сирийской на 

душу населения снизились на 70 процентов (1-диаграмма). Хотя хорошо 

известно, что государственные расходы сокращаются в Сирии, поскольку 

началось восстание, изучение расходов на душу населения подчеркивает 

истинную тяжесть экономического кризиса страны. Чтобы поставить это в 

перспективе, правительство будет провести около трех раз на своих граждан 

в 2021 году, чем в 2010 году, несмотря на то, что в течение его полномочия 

взимается только около половины числа людей, живущих под его контролем 

[10].  

1-диаграмма. С 2010 года бюджет на душу в Сирии сократился на 70%. 

[11]. 

Экономисты из МВФ, в частности, выделяют четыре измерение, по 

которым экономики стран Ближнего Востока пострадали от крупных 

конфликтов и войн.  Во-первых, человеческие жертвы, травмы и 

перемещения серьезно подрывают человеческий капитал в пострадавших 

странах.  В случае Сирии цифры в этих условиях чрезвычайно высоки.  

Распространение бедности в связи с войной является значительным, и по 

мере сокращения занятости негативные социальные последствия 

распространяются даже за пределы непосредственно затронутых 

географических областей.  Часто обстоятельства, связанные с перемещением, 

являются весьма проблематичными и приводят к ситуациям, когда 

конкретный беженец может принести только несколько личных вещей в 

новое место. 

Во-вторых, повреждены или разрушены здания, сооружения и 

инфраструктура.  В некоторых случаях это могут быть производственные 

объекты, например, связанные с добычей нефти или природного газа, в 

других случаях дороги, мосты, объекты водоснабжения разрушаются или 

деградируют.  Утверждается, что более четверти жилищного фонда было 

разрушено или повреждено с момента начала гражданской войны в 2011 
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году. По оценке Сирийского центра политических исследований, стоимость 

утраченного физического капитала составляет 230 процентов от 

первоначальной стоимости.   

В-третьих, нефизическая организация и институты были разрушены 

или повреждены - и следует подчеркнуть, что это произошло в контексте, 

когда финансовые институты и общая организация экономики находились в 

плохом состоянии еще до начала кризиса.  Последствиями являются 

«снижение возможностей подключения, более высокие транспортные 

расходы и сбои в цепочках поставок». Более того, значительный и 

сокращающийся дефицит прямых иностранных инвестиций стал 

реальностью - отчасти из-за плохой работы финансовых организаций и 

учреждений.   

В-четвертых, общая стабильность региона оказывается под угрозой в 

результате конфликтов.  Это влияет на внутренние и иностранные 

инвестиции и общую социальную сплоченность - и ведет к сокращению 

торговли, сокращению туризма и сосредоточению внимания на безопасности, 

что само по себе является дорогостоящим и непродуктивным с финансовой 

точки зрения.  В таком случае, как Сирия, серьезные изменения физического, 

экономического и социального ландшафта имели серьезные последствия для 

соседних государств, в частности для Ливана, а также для Иордании, Ирака и 

Турции. Очень важным явлением, касающимся нестабильности в контексте 

сирийского кризиса, является поток беженцев, который также оказал 

значительное влияние на общий недостаток экономического развития и 

обстановку в плане безопасности. И что еще хуже, беженцы вносят свой 

вклад в экономическую ситуацию в принимающих странах, которая уже 

ослаблена годами негативных побочных эффектов сирийского кризиса. 

Заключение  
Материалы и статистические данные из Международного валютного 

фонда, Всемирного банка, ЕС и других международных организаций 

убедительно демонстрируют, что высокая частота насильственных 

конфликтов имела серьезные последствия для развития региона Ближнего 

Востока.  В таких странах, как Ливия, Сирия и Йемен, десять лет после 

арабских восстаний были разрушительными для национальной экономики, и, 

в частности, в случае Сирии соседние страны пострадали от кризиса. 

Огромные расходы, связанные с войной, вероятно, в течение многих 

лет будут обременять пострадавшие экономики. На каком-то этапе может 

произойти восстановление, хотя кажется реалистичным, что мы говорим о 

долгосрочных процессах. Кризис, вероятно, привел к более или менее 

постоянным неблагоприятным последствиям для вовлеченных экономик, 

национальных политических и институциональных систем, которые требуют 

международной помощи.  
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салдарынан туындайтын құрылымдық кемшіліктерге бағытталған. Соғысқа 

байланысты экономикалық проблемалардың төрт түрлі өлшемдеріне сүйене 

отырып, мақалада Сирия дағдарысының ұзақ мерзімді салдары болатындығы 

және осы сынақтарға халықаралық реакцияны ұйымдастырудың орасан зор 

күш-жігері қажет екендігі айтылған. 

 

Summary 

 

The article examines the economic aspects of the war in Syria and the related 

consequences.  The analysis focuses on structural weaknesses resulting from the 

crisis in Syria.  Based on four different dimensions of war-related economic 

problems, the article argues that the Syrian crisis will have long-term implications 

and that it will take enormous efforts to organize an international response to these 

challenges as in Syria itself. 
 

 

 

 

УДК 328 

Mamyrova Saltanat 

Master on Law 

Eurasian law academy named after D.A.Konayev 

  

FACTORS OF “TOGETHERNESS” IN CENTRAL ASIA AS THEY 

RELATE TO REGION-BUILDING AFTER 2017" 

 

The relationships between the five states (Kazakhstan, Uzbekistan, 

Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan) in different areas has been studied as united 

in one region so-called Central Asia. Quite often, the topic of integration and 

cooperation of the region has been discussed among analysts, scholars (Allison, 

Roy. 2008; Bohr, Annette. 2004. etc) and at some level among political leaders. 

between political leaders [1]. 

The emergence of a new Central Asian region after the independence of five 

newly independent republics has changed the geopolitical and geo-economic 

position of the entire Eurasia. Central Asia is not only returned to its transit 

potential, connecting a series of vast regions of Eurasia (Asia-Pacific, Middle and 

Near East, etc.), but also the led to form a new region in the centre of the vast 

Eurasian continent.   

However, in the region since the 2017, discussion has received new impetus 

and developed in a new shape. Cooperation has become an important political 

agenda of the region's leaders, but solution has not been found yet. The common 

trend in all post-colonial nations is being reluctant to integration process [2].  In 

that regard, Central Asian nations are not exception, the concept of sovereignty is 
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very important factor due to the its Russian-Soviet dominated colonial past. 

According to the theory of regionalism, unions, associations, at some level require 

the transfer of certain amount of sovereignty (absolute independence) from 

national level into the institutional level [3].  

From my point of view, this was one of the main reasons of partial failure of 

central Asian regionalism/integration/region building at the early period of 

independence. Central Asian regionalism has been the subject of debate around the 

region since the early 1990s [4]. Despite the absence of exclusively Central Asian 

regional institutions, the idea of a regional cooperation framework for Central Asia 

(CA) proved to be viable in the last 30 years. Surprisingly, there are numerous 

factors, which brings together the five states CA nations as a single region. For 

instance, we can highlight historical arguments (common colonial past), common 

ethnical, religious identity and geopolitical arguments. 

The historical argument is Central Asia has been a thriving region along the 

silk road since ancient times. The importance of CA comes from two main facts. 

First, Central Asia was home to several advanced states and civilizations that made 

important contributions to the world's scientific, political, cultural, and industrial 

processes. CA was a place where great nations’ interests met. Secondly, due to its 

geographical location, Central Asia has always played the key role of a crossroads 

of trade, cultural and civilizational exchanges on a global scale. However, Central 

Asia lost its central place in global exchanges due to the emergence of sea and air 

transport in world trade, as well as due to the fall of the Central Asian region under 

the political and military influence of external powers [5]. 

From the point of Central Asian view region-building process, the creation of 

CA regional structures will allow to regain the region its importance in global trade 

and economic exchanges as an independent regional unit. In this article, I will try 

to find the decent answers to my research questions covering up by three sections. 

  

First and foremost, I will define the concept of Central Asia as a region. 

During the soviet dominancy period CA hadn’t considered as an independent 

region in world politics. Instead, in that time CA had been considered as a 

periphery of Moscow, consequently all the important decision had been made in 

Moscow on behalf of region (EBERT  2015). After collapse of USSR, all newly 

independent 15 states begun to create their own identity in various ways. CA as a 

region started to create common identities, rules, norms artificially. In that regard, I 

suppose theory of social constructivism helps us to understand what factors 

brought together CA states as a single region during the early periods of 

independence.  

Therefore, in this section I will apply theory of social constructivism to the 

Central Asian reality. Second, I will shift to region-building process after the 2017. 

The reason is since the 2017 regional integration process has been developed in 

new mode due to the unexpected change of leadership in Uzbekistan and later 

planned power transition in Kazakhstan. In this section, I aim to define the 
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probability of new region building attempt under the new leadership in two main 

leading nations.Last, but not least, I will analyse the uniqueness of Central Asian 

region-building process in general. In this section will try to find proper response 

to questions, like what makes Central Asian regionalism unique?  and etc. 

CA as a region and social constructivism, togetherness, common identity 

 We have to draw lessons from the experience gained both in Central Asia 

and abroad in order to better organize the discussion about Central Asian region 

building process. While studying CA, we shouldn’t not limit ourselves analysing 

the geopolitical or security dynamics of Central Asian regionalism, or simply 

describing the organizational and structural aspects of regional initiatives. Also, the 

debate about region-building in Central Asia should not be limited by studying 

solely external actors or the views of the regime. Rather, we should promote a 

theoretical approach to study Central Asia in the map of comparative regionalism 

by examining the normative foundations of regional policy or by paying attention 

to how Central Asia is or is not being created as a region under the influence of 

multiple actors, norms, and processes. Most importantly, we should not consider 

Central Asian regionalism either as a linear implementation of the "formula for 

economic integration" or as a finished product. We have to avoid subjective 

categories. Instead, we believe that Central Asian regionalism can be best 

understood through a constructive approach that views regionalism as a social 

construct.    

Further development of the concept of Central Asia as a single region 

triggered the emergence of a number of theoretical concepts of international 

relations which aimed to analyse various aspects of the development of the region. 

For example, the theory of realism (as well as neo-realism) analysed region from 

the prism of “revival of the great game”. In contrast, theory of liberalism sees 

region as an emerging region, which lacks process of modernization, 

democratization and building civil society. Advocates of the theory of social 

constructivism sees the region a forming region under the new post-soviet values 

and reviving pre-colonial identity with elements of realism and liberalism. 

Alexander Wendt calls his theory structural idealism, meaning a combination of 

two methodological approaches.He argues that structural factors are more 

important for understanding social reality than agency factors [6] .Since 2005, 

among the political leaderships of the Central Asian countries has begun to re-

think about the military and political presence of external actors (Western 

countries) in the region, when the situation with their "humanitarian intervention" 

in Afghanistan has been worsened. So they turned their attention to non-Western 

values and concepts. They began to act in accordance with the well – known 

statement of a prominent representative of the theoretical school of 

"constructivism" Alexander Wendt, which is "anarchy is what states make of it".As 

a result, non-western “central Asian common” values helped to fill idealogical 

vacuumto establish interstate relations between themselves and with the outside 

world. 



Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений в условиях поликультурного общества 

 

181 

 

Further on I would like to common idea, identity which makes them together, 

still lack of idea about how to link the common holiday with region building 

process. For example, national holiday “Nauryz”. This is a holiday which 

celebrates across the region, including Iran at early spring season on 21,22 of 

March, annually.  

  Central Asia under three new leaderships (Uzb, Kz, Kg) 

In the last three decades the five Central Asian republics have been affected 

by several trends in the region. 

Central Asian countries in the period from the 1990s to 2005 demonstrated 

great attempts at regional integration, which is clearly shown by the creation of 

such structures as the Central Asian Economic Community (CAEC) and the 

Central Asian Cooperation Organization (CAC) and etc. 

Two presidents, Islam Karimov and Nursultan Nazarbayev, launched 

integration by signing the "Agreement on the common economic space" in 

Tashkent on January 10, 1994 [7].The presidents of Kyrgyzstan, Tajikistan and 

Turkmenistan joined this process a bit later. The leaders of Uzbekistan and 

Kazakhstan also signed the "Alma-Ata Declaration" in 1997 with the intention of 

establishing a nuclear-weapon-free zone in Central Asia. In addition, some 

coordinating bodies were created and many other documents were signed, for 

example, within the framework of the CAEP, more than 160 multilateral 

cooperation documents were signed and more than 50 economic projects were 

adopted, but they ultimately did not lead to the creation of a single deeply 

integrated space [8]. Attempts by the Central Asian states were not successful as 

supposed develop  at intraregional cooperation from 1994 to 2005. 

However, since 2017 the idea of "new integration" within the framework of 

the planned union of Central Asian states has been gaining popularity in Central 

Asia. Kazakhstan and Uzbekistan claimed as main two cores around which 

hypothetical regional integration can develop.In his speech on September 17, 2017 

at the 72nd session of the UN General Assembly, President of Uzbekistan Shavkat 

Mirziyoyev announced the creation of a new political atmosphere in the region and 

called for organizing regular consultative meetings of the heads of Central Asian 

states [9].  

Trends in after 2017 Central Asia indicates that the region is experiencing not 

only the revival of the " failed integration process", but also deeper transformations 

of a global nature. In the context of radical global transformations of the early XXI 

century for central Asia the question is for being objecte or subjecte in the 

international system is obviously, crucial when choosing strategic perspectives and 

models for further development.  

 Uniqueness and main features of CA region-building 

 The states of the region differ from each other not only in economic and 

social development, but also with resources which they own. Thus, international 

relations in Central Asia have not yet acquired a stable character, nor has a solid 

foundation been created for such internal unity that would allow us to 
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unconditionally consider the Central Asian region as a political and integration 

whole [10]. 

All the 1990s were spent in Central Asia under the sign of creating the 

foundations of newly independent states. This was a very difficult time, as the new 

political institutions and leaders had no experience in building independent 

systems of government. One of the critical tasks they had to solve was the early 

establishment of a national ideology, which would become a kind of paradigm, the 

defining features of state institutions and nation building process. That is one of the 

main reasons which delaying the process of region building process in the region. 

The collapse of the Soviet Union led to the collapse of сcommunist ideology and 

left nothing alternative to the states. Central Asian nations were in a state of 

"ideological vacuum" which radical Islam, nationalism, and various sects have 

tried to fill it. All this ideological competition could turn into a threat of large-scale 

destabilization, which was clearly shown by the Osh events of 1990 and the civil 

war in Tajikistan (1992-1997).   

Ensuring the effective functioning of newly emerged state institutions 

required a "strong leadership", otherwise it would not function properly, and the 

country will be constantly in a fever. In Central Asia leaders could not create a new 

national identity within the state and, in parallel, a new regional identity on 

regional level.  

The positive trends in relations between the Central Asian states observed 

after the change of power in Uzbekistan at the end of 2017 and later in Kazakhstan. 

Those process does not seem quite similar to the previous numerous "re- sets". 

Probably, at this stage we can't talk about the beginning of regional 

integration in Central Asia, but the normalization of interstate relations, the 

settlement of fundamental contradictions, understanding and readiness for dialogue 

and cooperation between the countries of the region at this stage.  

If a second attempt brings more luck than previous one, then the question of 

the economic prerequisites  will be critical aspects for further development. If the 

construction of supra- regional identity (identity above the state)  will be able to 

respond  to tough questions like "What do we have in common in order to unite?", 

then the economic aspect should provide an answer to the question"why should we 

unite?". 
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Түйіндеме 

 

Орталық Азиядағы жаңа тәуелсіз мемлекеттерінің қалыптасу кезеңінің 

өзіндік ерекшеліктері болды. Алайда, орталық Азияның геосаяси аймақ 

ретінде халықаралық қатынастар жүйесінде маңызының артуы жаһандық 

процестермен қатар келіп, өңірді аймақтық қауіпсіздік бойынша аймақтық 

ұйымдардың қалыптасуына ықпал етті. «Орталық Азия» ғылыми 

концепциясының ғылыми әдебиеттерде пайда болғанына көп болмағанына 

қарамастан, қазіргі таңда аймақ елдерін зерттеуде «пост кеңестік Орталық 

Азия», «Орта Азия» немесе «Үлкен Азия» түсініктерінің орнын басуда. 

Алайда, Орталық Азия елдерін ортақ колониалды тарихи кезеңнен басқа не 

біріктіреді? Халықаралық қатынастар немесе кез келген әлеуметтік ғылымда 

қандай теория Орталық Азия аймағының ерекшелігін түсінуде көмектеседі? 

Мақалада Орталық Азия аймаңының қалыптасуын негізгі үш негізгі 

ерекшеліктеріне тоқталып өтеді. Аймақтың өзге өңірлерден ерекшелігін 

ескере отырып, аймақтың интеграцияның даму траекториясына талдау 

жасалынады. 

https://www.un.int/uzbekistan/statements_speeches/address-he-mr-shavkat-mirziyoyev-president-republic-uzbekistan-unga-72
https://www.un.int/uzbekistan/statements_speeches/address-he-mr-shavkat-mirziyoyev-president-republic-uzbekistan-unga-72
https://forbes.kz/process/expertise/kazahstan_i_uzbekistan_partneryi_ili_konkurentyi/
https://forbes.kz/process/expertise/kazahstan_i_uzbekistan_partneryi_ili_konkurentyi/
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Ретроспективті анализ «Орталық Азия» аймағының тәуелсіз аймақт 

ретінде қалыптасу ерекшеліктерін анықтау мақсатында 

қолданылады.Екіншіден, Орталық Азия мемлекеттерін ортақ біріктіруші 

құндылықтар мен бірегейліктерді әлеуметтік конструктивизм теориясы 

аясында талдау жасайды.Аймақтағы қауіпсіздік мәселесі күрделі геосаяси, 

экономикалық және әлеуметтік сипатқа ие. Қазіргі таңда қауіпсіздіктің қауіп-

қатерлері көбейгені айқын. Бір жағынан  қарағанда, Орталық Азия 

мемлекеттеріне тікелей қауіп жоқ, дегенмен әлемнің саяси сахнасындағы 

ойыншылардың күштер балансының өзгеріске ұшырауы Орталық Азия 

мемлекеттерінің жағдайына әсерін тигізбей қоймайды. Орталық Азия өзінің 

геостратегиялық орналасуы мен едәуір қорлық әлеуеті арқасында әлемдік 

державалар үшін қызығушылық тудырады. Бүгінгі таңда әлемдік 

державалардың қызығушылығы қауіпсіздік аясында Орталық Азия 

мемлекеттерінің әлемнің жетекші елдерімен көпжақты ынтымақтастығын 

жеделдетуге байланысты туындайды. Осы ынтымақтастықтың негізгі 

мақсаты кеңестік дәуірден кейінгі кеңістікте және оның Орталық Азия 

аймағында тиімді қауіпсіздік жүйесін қалыптастыруы болып отыр.   

 

Резюме 

 

В начале третьего тысячелетия процесс регионального строительства в 

Центральной Азии становится как никогда сложным для оценки роли 

региона в системе международных отношений. В этой связи вопрос о 

региональных подсистемах международных отношений представляет 

значительный интерес на фоне дискуссии о глобализации. Одним из 

наиболее значимых примеров в этом отношении является Центральная Азия. 

Сегодня страны Центральной Азии находятся в центре внимания мировых и 

региональных держав, международных финансово-экономических структур.  

В 1990-е годы этот регион стал полем все более широкого 

сотрудничества и одновременно ареной соперничества различных сил, что 

обусловлено его геостратегическим значением, потенциально мощными 

нефтегазовыми и другими сырьевыми ресурсами, перспективами создания 

мощной транспортной инфраструктуры. Все формы и виды 

внешнеполитического взаимодействия в Центральной Азии развиваются при 

непосредственном и суверенном участии новых независимых государств 

этого региона. Именно в руках их руководства находятся рычаги принятия 

окончательных решений, способных определять стратегические перспективы 

регионального развития, а, следовательно, влиять на общий ход истории в 

таком взаимозависимом современном мире. В истории Центральной Азии 

есть несколько периодов, оказавших сильное влияние на развитие региона и 

его народов. И, конечно, каждый из этих периодов вносил как 

положительные, так и отрицательные элементы в исторические процессы 

этой огромной части страны. 
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Развитие и повсеместное использование цифровых технологий 

быстрыми темпами меняет облик международных отношений. Границы 

взаимодействия между государствами постепенно стираются. Создание 

глобальной сетевой платформы под названием «Интернет», а впоследствии 

внедрение в нее таких известных инструментов виртуального общения, как 

Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, послужили предпосылкой в 

распространении нового феномена дипломатической коммуникации. 

Дипломатия, традиционно основанная на взаимодействии представительств 

государств и уполномоченных лиц, расширилась и теперь является 

многогранной. Участником как международных, так и внутриполитических 

процессов может стать любой желающий, имеющий доступ в Интернет и 

аккаунт в социальных сетях. Оригинальное сочетание социальных сетей, 

цифровых технологий и внешней политики породило возникновение новой в 

своем роде «цифровой» дипломатии. 

Цифровая дипломатия возникла совсем недавно, но, тем не менее, она 

является вопиющей, иногда новаторской и, как правило, разрушительной, 

открывая новые пути развития международных отношений и новые формы 

взаимодействия. Она стала вызовом для официальных лиц и открытой 

дверью в дипломатические процессы для граждан. Мировые лидеры и 

дипломаты используют социальные сети, чтобы напрямую общаться с 

аудиторией, на которую они стремятся повлиять. Интернет рассматривается 

правительствами как уникальный дипломатический инструмент, благодаря 

правильному использованию которого они могут «рекламировать» не только 

свои позиции по различным вопросам, но и продвигать свои идеи по всему 

миру. Такая функция, если ее правильно использовать, помогает посольству 

и, как следствие, государству, которое оно представляет, создать 

положительный имидж в принимающем государстве [1]. Социальные сети 

преобразили дипломатию в реальном времени, сделав коммуникацию 

сверхбыстрой и, по необходимости, часто менее точной. 
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Изначально цифровая дипломатия была придумана в США как 

инструмент для продвижения своей «мягкой силы», а впоследствии стала 

источником государственного управления XXI века, использующим новые 

технологии для вовлечения растущего набора заинтересованных сторон по 

всему миру. Освоив самые передовые технологии, Соединенные Штаты 

первыми осознали важность цифровой дипломатии и быстро применили ее 

на практике.  Twitter оказался одной из лучших платформ, показывающих 

влияние американской цифровой дипломатии повсеместно. Согласно отчету 

Twiplomacy Study, представляющему собой ежегодное глобальное 

исследование присутствия глав государств и правительств, министров 

иностранных дел и их учреждений в социальной сети Twitter, 

опубликованном в июле 2020 года, правительства и лидеры 189 стран имели 

официальное присутствие в социальной сети, представляя 98 процентов из 

193 государств-членов ООН. Правительства только четырех стран не имеют 

присутствия в Twitter, а именно Лаоса, Северной Кореи, Сан-Томе и 

Принсипи и Туркменистана. Главы государств и правительств 163 стран и 

132 министра иностранных дел ведут личные аккаунты в Twitter [2].  

Однако Китай выступает решительно против вмешательства каких-либо 

посторонних виртуальных площадок в свое пространство интернета. После 

протестов в Иране и Молдове 2009 года, серии событий арабской весны 

2010-2011 годов, протестов во Франции 2012 года, переворотов на Украине в 

2013-2014 годов, то есть революций и протестов, которые были 

спланированы посредством социальной сети Twitter для мобилизации 

протестующих, правительство Китая заблокировало работу сервиса Twitter 

на своей территории с целью поддержания общественного контроля [3]. 

Внешнеполитическая концепция КНР строится на совмещении как старых, 

так и новых подходов. Старым остается китайское понимание мира как 

потенциально враждебного, где США выдвигает свои амбиции на глобальное 

доминирование. Новым выступает готовность китайского руководства 

выстраивать отношения с миром на основе функционирования собственных 

цифровых платформ, при этом не позволяя завладеть своим 

киберпространством. Китай действует на основании компромисса, 

эффективно применяя цифровую дипломатию как инструмент мягкой силы в 

достижении главной цели – определить и укрепить свое место на 

международной арене, максимально обеспечив внутреннюю стабильность и 

безопасность страны.   

Первоначально заняв относительно оборонительную позицию в 

отношении глобального управления информационным пространством 

Интернета, Китай при президенте Си Цзиньпине принял более активную 

позицию. Китайская цифровая дипломатия имеет три основные цели: 

ограничить угрозу, которую Интернет и поток информации могут 

представлять для внутренней стабильности и легитимности режима, 

сформировать киберпространство для расширения политического, военного 
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и экономического влияния Китая, и противостоять преимуществам США в 

киберпространстве, увеличивая пространство для маневра Китая.  

Стержнем усилий Китая является идея интернет суверенитета. По 

словам Си Цзиньпина на Всемирной интернет-конференции 2015 года в 

Учжэне, интернет суверенитет означает уважение права каждого государства 

выбирать свой собственный путь развития Интернета, свою собственную 

модель управления Интернетом и свою собственную государственную 

политику в Интернет пространстве. Первым принципом, перечисленным в 

национальной киберстратегии 2016 года, является «уважение и защита 

суверенитета в киберпространстве». Первая стратегическая задача состоит в 

том, чтобы «решительно защищать суверенитет в киберпространстве» и 

«противостоять всем действиям, направленным на подрыв национального 

режима страны или разрушение суверенитета страны через сеть» [4]. Однако 

у Китая свое понимание интернет суверенитета. Основной механизм его 

функционирования – это чрезмерный контроль потока информации и веб- 

цензура. 

Самым интересным примером абстрагирования китайской цифровой 

дипломатии является компания Google – крупнейшая в мире поисковая 

корпорация со штаб-квартирой в США, которая вышла на китайский рынок в 

2006 году. Китайская поисковая система Google представляла собой самый 

спорный на сегодняшний день эксперимент в области цифровой дипломатии. 

Центральное место руководства Google занимала ставка на то, что, 

обслуживая китайский рынок – даже с цензурированным продуктом – они 

могли бы расширить горизонты китайских пользователей и подтолкнуть 

китайский интернет к большей открытости. Однако, когда дело дошло до 

вопроса о свободе Интернета, на фоне крупного взлома компании и споров о 

цензуре результатов поиска, гигант поисковых систем 12 января 2010 года 

объявил, что больше не будет подвергать цензуре свою поисковую систему 

google.cn в Китае и прекратит ее работу [5]. Правительство КНР использует 

две стратегии для осуществления веб-цензуры: поощрение самоцензуры и 

фильтрация контента и запросов, что за рубежом получило название 

«великая китайская веб-стена» [6]. 

Не смотря на специфическую интернет политику Китая, развитие и 

распространение своих собственных виртуальных платформ с каждым днем 

набирает обширные охваты. Например, с момента своего создания в 2009 

году Sina Weibo – китайской улучшенной версии Twitter, которая всего 

несколько лет назад была провозглашена революцией в китайском 

Интернете, – популярность микроблоггинга стремительно росла, привлекая 

сотни миллионов пользователей. На пике своего развития Weibo насчитывала 

более 600 миллионов зарегистрированных пользователей. В последние годы 

Weibo стал самой заметной платформой для выражения мнений и самым 

важным источником получения новостей. Weibo стал настолько популярным, 

что китайское правительство, официальные лица, традиционные средства 
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массовой информации и другие открыли аккаунты weibo для публикации 

информации и понимания общественного мнения. Очевидно, что Weibo, как 

и Twitter, превращается в социальную силу, которая, с одной стороны, 

позволит населению контролировать действия властей, а с другой – даст 

возможность правительству ненавязчиво формировать общественное мнение, 

что будет напоминать скорее западный пиар, чем грубую пропаганду 

китайской прессы, находящейся под жестким контролем государства [7]. 

Китай почувствовал, насколько он способен вызвать негодование у мирового 

сообщества, в частности, у США, и стать прямым конкурентом во внедрении 

своей мягкой силы с помощью социальных сетей, которые он может 

предложить взамен западным. 

Таким образом, социальные сети и пространство Интернета 

одновременно расширили и подорвали традиционную роль дипломатии в 

демократическом обществе. С одной стороны, цифровая дипломатия 

значительно увеличила потенциал распространения политической 

информации, став доступной для любого. Она позволяет создавать новые 

виртуальные площадки, где можно открыто делиться мнениями. Цифровая 

дипломатия создала новые возможности для взаимодействия, которые 

позволяют общественности по-новому взаимодействовать с правительством 

и вносить свой вклад в поток политической информации. В то же время 

создаются новые вызовы, с которыми сталкивается мировая общественность. 

Примером являются США, которые пытаются быть задействованными во все 

процессы, происходящие на повестке дня, а также Китай, наоборот, 

пытающийся обособиться и выстраивающий совсем иную цифровую 

реальность.  

 

Список использованной литературы: 

 

1. Christodoulides, N. The internet & diplomacy. American Diplomacy, 2005. 

2. Twiplomacy Study 2020 [Электронный ресурс] URL: 

https://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2020/ 

3. Zuckerman E. The first twitter revolution. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/01/14/the_first_twitter_revolution. 

(дата обращения: 26.01.2021) 

4. National Cyberspace Security Strategy. China Copyright and Media, 

December 27, 2016. [Электронный ресурс] URL: https:// 

chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2016/12/27/national-cyberspace-security-

strategy 

5. Matt Sheehan. How Google took on China – and lost. MIT Technology 

Review,  December 19, 2018 

6. Цензура Интернета в Китае. [Электронный ресурс] URL: 

http://wwwxontent-filtering.ru/aninet/ regulinet/regulinet_249.html (дата 

обращения: 27.01.2021) 

https://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2020/
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/01/14/the_first_twitter_revolution


Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений в условиях поликультурного общества 

 

189 

 

7. Fergus Ryan. Weibo diplomacy and censorship in China. Policy Brief/ 

Report No.3/2018 

 

Түйіндеме 

 

Мақала дипломатиялық практикадағы жаңа құбылыс – цифрлық 

дипломатияға арналған. Цифрлық дипломатияның пайда болуының 

алғышарттары, Twitter әлеуметтік желісінің таралуының басталуы, АҚШ-тың 

әлемдік аренадағы мақсаттары қарастырылады. Мақаланың кілті – Қытай 

цифрлық дипломатиясын, оның негізгі ерекшеліктері мен 

айырмашылықтарын қарастыру. Sana Weibo – Twitter-ге қытайлық балама 

ретінде. Қытайдың цифрлық дипломатиясының негізгі мақсаттары. 

 

Summary 

 

The article is devoted to a new phenomenon in diplomatic practice – digital 

diplomacy. The article examines the prerequisites for the emergence of digital 

diplomacy, the beginning of the spread of the social network Twitter, and the goals 

pursued by the United States on the world stage. The key point in the article is the 

consideration of Chinese digital diplomacy, its main features and differences. Sana 

Weibo – as a Chinese alternative to Twitter. The main goals of China's digital 

diplomacy. 
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Соединенные Штаты Америки и страны Центральной Азии начали свое 

сотрудничество относительно недавно, всего лишь в конце ХХ в. Свои 

отношения они начали с оказания помощи со стороны США в создании 

институтов свободного рынка, развитии энергетических ресурсов, 
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содействии демократическому управлению, создании национальных, 

экономических и политических институтов.  

После сентября 2001 г. Соединенные Штаты предприняли длительную 

военную кампанию в регионе в рамках глобальной войны с терроризмом. 

Они помогали странам Центральной Азии в борьбе с экстремистскими 

группировками, что радикально повлияло на отношения между США и 

странами Центральной Азией.  

В период президентства Б. Обамы центральное место в политике США в 

отношении стран региона занимал вопрос о правах человека и продвижение 

демократии.  Поэтому сотрудничество осуществлялось в области 

безопасности, главным образом, направленным на борьбу с экстремизмом. 

Стоит отметить, что согласно докладам Госдепартамента США по правам 

человека за 2016 г., деятельность стран Центральной Азии, не 

продемонстрировала достаточный прогресс в таких направлениях как, 

демократические реформы, реформы в области прав человека. Не 

прекратились также репрессии против гражданского общества и прессы, 

религиозная дискриминация и дискриминация ЛГБТ-сообществ, и все еще 

отсутствовали свободные и справедливые выборы [1]. 

До 1990 г. правительство США не имело каких-либо значимых причин 

сотрудничать с Центральной Азией, ему не хватало обширных знаний о 

данном регионе. Кроме того, хоть центрально-азиатские государства и 

занимают одну общую географическую сферу, к ним нельзя подходить как к 

единому целому. За годы независимости политические разногласия между 

центрально-азиатскими государствами усилились. После распада Советского 

Союза границы между ними превратились в спорные границы, которые 

содействовали расколу этнических групп, разрыву торговых и 

коммуникационных путей, экономической и политической 

взаимозависимости. В то же время они оставались в какой-то степени 

отрытыми для незаконной торговли оружием и контрабанды наркотиков из 

Афганистана, что привело к распространению таких инфекционных 

заболеваний, как ВИЧ/СПИД. Центральная Азия играет роль некой буферной 

зоны и транзитной зоны для России и Евразии, Ближнего и Среднего 

Востока, Южной Азии и Азии в более широком смысле. Азиатские страны, 

такие как Индия, Япония, Южная Корея и Китай, стали более активно 

участвовать в регионе.  

Не стоило и загадывать что с приходом Д.Трампа к власти, интерес к 

странам Центральной Азии вдруг возрастет. Взаимодействие с регионом 

осталось второстепенным по сравнению с большой ролью таких стран, как 

Россия и Китай. Еще одним фактором в отсутствии внимания со стороны 

США является то, что страны Центральной Азии рассматривают терроризм и 

наркотрафик как реальные дестабилизаторы в регионе. В то время как, в 

администрации придерживались мнения, что данные угрозы не являются 

достаточно серьезными для привлечения армии США. Терроризм, 
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наркотрафик, экономическая изоляция и ограничения прав человека в 

Центральной Азии не представляют непосредственной экзистенциальной 

угрозы Соединенным Штатам, порождая двойственность отношений в 

отношении будущего внешней политики США в регионе. 

Соединенные Штаты стараются продолжать участвовать в Центральной 

Азии в борьбе с распространением терроризма и другой незаконной 

деятельностью, такой как торговля наркотиками, которая помогает 

финансировать терроризм. Террористические группировки создают альянсы, 

собирают материально-техническую поддержку и способны поддерживать 

свои группировки, несмотря на потерю баз или личного состава. Терроризм 

является самой значительной и постоянной региональной угрозой в 

Центральной Азии. Угрозы террористического характера по отношению к 

Центральной Азии стоит рассматривать непосредственно в двух 

направлениях, это внутреннем и внешнем. Причем внешние угрозы в 

основном исходят из Афганистана, Сирии и Ирака. 

Правительство Казахстана уделяет приоритетное внимание внутренней 

безопасности, стабильности посредством репрессивной политики, 

направленной не только на религиозные экстремистские организации, но и на 

всю оппозицию. Кыргызстан после приобретения независимости имеет 

довольно натянутые отношения с религиозными организациями, 

воспринимая ислам как угрозу установившемуся режиму. Правительство 

страны приняло решение провести различия между местными “хорошими” 

формами ислама, которые укрепляют кыргызскую идентичность, и 

“плохими” иностранными, которые угрожают ей [2]. После пятилетней 

гражданской войны в Таджикистане, страна ослабла в плане правительства. 

Такие террористические группировки как "Аль-Каида" и правительство 

"Талибана" поддерживали исламистские группировки, что привело к 

распространению насилия в стране.       

Соединенные Штаты оказывают финансовую помощь в борьбе с 

терроризмом и наркотиками. Узбекистан считается наименее уязвимой 

страной для теракта со стороны Афганистана. Государство имеет хорошо 

укрепленную границу, сильную национальную армию и пограничную 

службу. В 1999 г. в Узбекистане были совершены крупные террористические 

акты, которые заставили правительство занять жесткую позицию по 

отношению к религиозному экстремизму в стране. В свое время США 

поддержали усилия Узбекистана по борьбе с терроризмом и помогли 

укрепить его позицию в области безопасности, оказывая финансовую 

помощь. Дипломатическая сторона включает двусторонние политические 

консультации, которые проводятся каждый год. Америка передала часть 

своего оборудования, оставшегося из Афганистана, узбекскому 

правительству, в их число входят 300 противоминных машин MRAP [3].  

США стремятся предотвратить распространение терроризма в будущем, 

посредством повышения безопасности в регионе благодаря совместной 
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работе с региональными правительствами. Соединенные Штаты выполнили 

несколько двусторонних и многосторонних учений, учебных программ, 

военной финансовой помощи и иностранных военных продаж, а также 

информационных операций. К ним относятся ежегодные учения "Степной 

орел", являющимися многосторонними учениями с участием США, 

Великобритании и Казахстана. Данные операции направлены на развитие 

миротворческого потенциала Вооруженных сил Казахстана. В течение 

последних нескольких лет мероприятие приобрело в большей степени 

региональный масштаб, в нем также приняли участие Таджикистан и 

Кыргызстан [4].  Эта подготовка проводится при поддержке сил 

специального назначения США под руководством USCENTCOM. Стоит 

отметить, что   сотрудничество было продуктивным [5]. Душанбе 

рассматривает сотрудничество в области безопасности с Соединенными 

Штатами в качестве ключевого элемента укрепления мира и стабильности в 

регионе [6]. Таджикистан позволяет США использовать свою территорию 

для перелетов и материально-технического обеспечения международных 

силы безопасности и содействия в Афганистане [7].  В свою очередь, 

американская военная помощь Таджикистану направлена на борьбу с 

терроризмом [8]. Кроме того, политика США направлена на укрепление 

способности правительства, контролировать свои границы против торговли 

оружием, наркотиками и людьми [9].  В 2015 г. в целях улучшения 

американо-центральноазиатских отношений и решения проблем, требующих 

международного сотрудничества, был запущен новый формат 

многостороннего диалога С5+1. С точки зрения США, повышение 

потенциала и доверия региональных правительств сможет поспособствовать 

обеспечению безопасности своих суверенных пространств, даже при 

ограниченном присутствии американских инвестиций и войск [10]. 

Развитие новых технологий, открывающих доступ почти ко всем видам 

информации, как о гражданах государства, так и его правительстве, все чаще 

заставляет задаваться вопросом о том, кто или что, станет следующей целью 

киберпреступников. На протяжении последних десятилетий деятельность 

стран Центральной Азии в киберпространстве значительно возросла, 

особенно с учетом широкого распространения мобильных технологий. 

Телефоны, которые на сегодняшний день стали объектами пользования 

почти каждого человека, представляют собой привлекательную мишень для 

зарубежных хакеров, использующих более высокоразвитое оборудование. В 

Центральной Азии основные проблемы кибербезопасности связаны с 

уязвимостью энергетических инфраструктур и крупных промышленных 

объектов к кибератакам. Страны региона не являются частью 

Кооперативного киберпространства НАТО, а точнее его Оборонного центра 

передового опыта, который может быть полезен для формулирования 

основных требований к кибербезопасности в регионе. В 2010 г. ФБР 

совершило арест киберпреступной группировки, в состав которой входили 
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граждане России, Беларуси, Украины и Казахстана. Именно информационная 

война, направленная на смену режима и кибертерроризма, и стала основной 

причиной санкционирования местными властями репрессий и контроля над 

интернет-пространством [11]. 

США рекомендовано странам региона улучшить разведывательную 

службу, правоохранительные органы и меры безопасности, для того, чтобы 

противостоять незаконно перемещающимся террористам по Центральной 

Азии. Соединенным Штатам следует взять на себя ведущую роль в создании 

механизмов обмена информацией для предоставления адекватных, 

действенных разведывательных данных для отслеживания и пресечения 

деятельности потенциальных террористов в регионе. Интеграция 

европейских и центрально-азиатских разведывательных служб поможет 

поддерживать режим контртеррористических правоохранительных органов 

во всем мире, оснащенный защищенными коммуникационными сетями, 

базами данных и системой уведомлений, включающей механизмы 

отслеживания незаконных денежных переводов, украденных и поддельных 

удостоверений личности и проездных документов [12]. Соединенные Штаты 

могли бы также предложить помощь, поддержку и обучение местным и 

этническим лидерам в области урегулирования конфликтов и обеспечения 

безопасности. Сила этнических и общинных связей в центрально-азиатском 

обществе часто дает местным лидерам большую традиционную 

легитимность. 

Соединенным Штатам Америки стоит быть готовым к использованию 

военной силы, если это будет необходимо, для срыва региональных 

террористических операций. Чтобы избежать внутренних и международных 

последствий размещения американского военного присутствия в регионе. Им 

следует стремиться к заключению соглашений о доступе на случай 

непредвиденных обстоятельств в каждой из центрально-азиатских стран, 

которые позволили бы развернуть силы в случае непредвиденных 

региональных кризисов, связанных с терроризмом [13]. Переговоры по 

соглашениям с каждым из государств Центральной Азии имеют решающее 

значение для сохранения гибкости США в реагировании на потенциальные 

кризисы, а также для предотвращения США стать привязанным к одной 

стране [14]. Эти соглашения также будут предоставлять Соединенным 

Штатам Америки в какой-то степени дипломатическую позицию, для 

реализации региональных контртеррористических и военных операции, 

проводимых спецназом, а также скрытых элементов и авиаударов [15].  

Сотрудничество, улучшение работы правоохранительных органов, доступ 

американских военных к базам данных о террористических и экстремистских 

организациях могут помочь противодействовать терроризму в Центральной 

Азии и обеспечить вклад в региональную безопасность.  
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Түйіндеме 

 

Орталық Азия елдерінің географиялық орналасуы, олардың қозғалысы 

негізінен Ауғанстан, Сирия және Ирактан келетін экстремистік ланкестік 

топтардың терроризм актілері үшін "ыңғайлы"болып табылады. Орталық 

Азия хакерлердің шабуылынан жеткілікті қорғалмаған «локация». Сонымен 

бірге, алынған мәліметтерді қолдана отырып азаматтарға болашақта ықпал 

ету үшін ақпараттық деректерді бұзудың негізгі мақсаты ретінде жиі әрекет 

етеді. Автордың назары АҚШ-тың белгілі бір шабуылдардың алдын алу үшін 

қорғаныстың дамуына қалай әсер ететініне бағытталған. 

 

Summary 

 

The article examines the direct influence of the United States of America on 

the countries of Central Asia, in matters of terrorist and cyber-attacks. The Central 

Asian countries have a geographical location that is "convenient" for acts of 

terrorism by extremist terrorist groups, whose movements originate mainly from 

Afghanistan, Syria and Iraq. Central Asia is a region that is not sufficiently 

protected from hacker attacks, and often acts as the main target of hacking 

information data, for future influence on citizens using the information obtained. 

The author's attention is focused on how the United States exerts its influence on 

the development of defense to prevent certain attacks. 
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Идеология играет важнейшую роль в независимом государстве.  Именно 

от нее зависит, насколько успешно будет развиваться страна, какими будут 

ее граждане и каких успехов они могут добиться на пути создания 

высокоразвитого социального общества. Казахстан осуществляя задачи 

третьей модернизации обратился прежде всего к духовному обновлению и 

возрождению глубоких национальных традиций и универсальных 

человеческих ценностей. Безусловно, духовная модернизация, в первую 
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очередь, относится к молодежи, которая и будет жить в новом 

демократическом и процветающем государстве. 

Первый Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в статье 

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» подчеркнул, что 

одним из главных условий модернизации общественного сознания является 

сохранение собственного национального культурно-генетического кода, 

фундаментальная основа которого - патриотизм.  

Первый президент РК Н.А. Назарбаев заявил, что казахстанцы должны 

стать «единой Нацией сильных и ответственных людей», стремящихся занять 

достойное место в ряду передовых стран мира. При этом одним из 

важнейших условий духовной модернизации должно явиться сохранение 

национальной культуры и своего уникального кода. Наряду с этим 

необходимо развивать такие качества, как «конкурентоспособность, 

прагматизм, национальная идентичность, культ знания, эволюционность 

развития и открытость сознания» [1]. 

Развитие политической, социальной и экономической сфер жизни 

сопровождается опережающим преобразованием общественного сознания.  

Преобразование общественного сознания требует реализации проектов, 

позволяющих ответить на глобальные вызовы без утраты традиций и 

обычаев народа Казахстана. Одно из главных условий – сохранение своей 

культуры и собственного национального культурно-генетического кода. 

Национальный код народа формируется, через особое отношение к родной 

земле, ее культуре, обычаям, традициям.  

Патриотизм начинается именно с любви к своей земле, малой родине. 

От малой родины начинается любовь к большой родине – своей родной 

стране.  

Сделав анализ текущего состояния, стоит определить нынешнее 

положение, понять, что каждый из нас в состоянии сделать для развития 

всего Казахстана. Являясь народом, чье величие заключается, в том числе, и 

в единстве, мы должны понимать, что путь к лучшему будущему у нас один. 

Приоритетные направления модернизации национального сознания, по 

мнению Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 

следующие:  

«- сохранение национальной культуры и национального кода; 

- культ просвещения;  

- конкурентоспособность;  

- прагматизм; 

- эволюционное развитие;  

- сохранение казахстанской идентичности;  

- открытость сознания» [1]. 

Первым в научный оборот термин «идеология» ввел французский 

философ Антуан Дестют де Траси. В своем труде «Элементы идеологии», 
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увидевшем свет в 1801 году он использовал это понятие для «оценки 

впечатлений и задумки» [2, с. 639]. 

В начале XIX века идеология, будучи философским учением начала 

обретать новый вид независимой концепции, которая демонстрирует и 

покровительствует взгляды всевозможных общественных масс. А уже в 

середине девятнадцатого столетия К. Маркс и Ф. Энгельс открыли миру еще 

одно новое определение слова идеология. В 1845-1846гг. в труде «Немецкая 

идеология» они преподнесли идеологию как установившуюся модель 

понимания социума, порабощенную канонами социального становления и 

базирующуюся на не воображаемой основе [3, с. 25]. Она характеризуется 

как условно независимая.  

Известный всем, как итальянский социолог Вильфредо Парето, 

родившийся в 1848 г., отметил факт кардинального различия идеологии от 

науки. Он считал, что идеология, в отличие от науки, основывающейся 

исключительно на наблюдательском кругозоре и разумном постижении, 

своей составной частью, в первую очередь, считает ощущения и веру. 

Главным публичным предназначением идеологии Парето называл её умение 

удостоверять, оказывать влияние на разум и вынуждать к действию [4, с. 

176].  

В первые годы ХХ века весомый взнос в осмысление идеологии сделал 

немецкий философ К. Манхейм 1893-1947гг. Он стал автором теории 

оригинальной и многофункциональной идеологии. Под термином идеология 

К. Манхейм обозначал всеохватывающее «мировоззрение» субъектом. По его 

словам, идеология- это образ, умеющий влиться в любые обстоятельства, 

завладеть и приспособить их под себя [5, с. 281].  

Западноевропейские ученые в сфере политики, социологии и философии 

Р. Арон, Д. Белл, К. Поппер вложили огромный вклад, имеющий важное 

значение в восприятии идеологии и её различных функций, в том числе, и 

общественных. Так, например, Раймон Арон в своем труде «Опиум 

интеллектуалов», вышедшем в свет в 1955 году, описывает повальное 

скептическое отношение и подозрительность к идеологиям. На их замену он 

предлагает практическую суть и общественную инженерию.  

Даниэль Белл в своем сборнике «Конец идеологии» отмечает 

устремленность к потере власти идеологии на судьбу общества. Появилось 

представление деидеологизации [6, с. 18]. 

Основные принципы, которые должны лечь в основу при 

«модернизации сознания» граждан, говорится в статье Назарбаева, — это 

конкурентоспособность, рациональность, прагматизм и эволюционное 

развитие  

[1].  

Статья Первого Президента раскрывает духовный, моральный аспект 

политики модернизации, которую сегодня Казахстан претворяет в жизнь. 

Она обращена к личности, к духовности, то есть к основе основ.  
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Обозначенными в статье основными направлениями модернизации 

общественного сознания являются:  

1) конкурентоспособность, нацеленная на умение выигрышно 

по цене и качеству на региональных и глобальных рынках 

представлять знания, интеллектуальную продукцию, 

образовательные услуги; 

2) компьютерная грамотность, знание иностранного языка, 

культурная открытость;  

3) выступают проводниками конкурентоспособности;  

4) прагматизм, нацеленный на профессиональный успех в том 

случае, если исследователь рационально использует личные 

ресурсы, их экономическое расходование в подготовке научной 

продукции; 

5) эволюционный принцип развития, нацеленный на 

формирование общественного самосознания, выступающий в 

качестве мировоззренческого и идеологического ориентира.  

Все направления концентрируют внимание ученых историков на 

востребованной временем качественной продукции, отвечающей запросам и 

потребностям интеллектуального рынка. Такие исторические труды во 

многом поднимут престиж самой науки и активизируют действия в области 

модернизации общественного сознания.  

Необходимость развития человеческого капитала – вот главный месседж 

увидевшей свет статьи. Речь о модернизации и глобальной 

конкурентоспособности как в личном, так и в национальном масштабе идет 

здесь в социально-культурном аспекте. Елбасы говорит о необходимости 

сохранения национально-культурного кода. Елбасы государства обращается 

к истории, говоря о том, что необходимо сохранить идентичность, но в то же 

время не забывать о прогрессивных концепциях развития, позволяющих 

двигаться вперед. Для возрождения нации необходимо пересмотреть все то, 

что тянет нас назад. Народу Казахстана исторически были присущи такие 

качества, как экологическое сознание, открытость и толерантность. Эти 

качества национального мировоззрения помогут нам преодолеть вызовы 

будущего.  

Мы должны понимать, что экономическая модернизация неизбежно 

затронет гуманитарную сферу жизни общества. И казахстанцы должны 

адаптироваться к этим изменениям, быть готовыми к масштабным 

внутренним реформам. Это требует изменений в сознании, являющихся 

неотъемлемой частью технического прогресса. Духовно-нравственные 

ориентиры должны лечь в основу взаимоотношений граждан друг с другом, в 

том числе деловой этики, отношений граждан и государства. Поэтому статья 

Первого Президента РК очень своевременно настраивает нас на эти 

преобразования, задает вектор внутреннего развития, гармонично дополняя 

стратегии экономического развития.  
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Түйіндеме 

 

Өмірдің саяси, әлеуметтік және экономикалық салаларын дамыту 

қоғамдық сананың трансформациясы арқылы жүреді.  

  

Summary 

 

The development of the political, social and economic spheres of life is 

accompanied by an outstripping transformation of public consciousness.  
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ҚАЗАҚСТАНДА ЭТНОСАРАЛЫҚ КЕЛІСІМДІ НЫҒАЙТУДА 

ҚОҒАМДЫҚ ИНСТИТУТТАРДЫҢ РӨЛІ 

 

Кілт сөздер: Қазақстан, ұлт, этнос, ұлтаралық келсім, Қазақстан 

халқы Ассамблеясы, қоғамдық институт 

 

Көп этносты мемлекеттердің ұлтаралық қатынастарды нығайтуға 

қатысты ұстанған саясатын зерттеу және бір тұтас ұлт идеясын қалыптастыру 

мемлекеттің одан әрі даму жолын айқындайтынын дәлелдейді. Әсіресе КСРО 

ыдырап, оның құрамындағы республикалар тәуелсіздігін алғаннан кейін бұл 

мемлекеттерде орын алған түбегейлі өзгерістер тұсында этникалық саясат 

пен ұлтаралық қарым қатынас мәдениетін зерттеу - тарихи қажеттілік пен 
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уақыт талабы болып табылады. Еліміздің қоғамдық және ұлттық 

санасындағы елеулі серпілістер және ұлтаралық қатынастар ұлтаралық 

қарым қатынас феноменінің маңыздылығын атап көрсетіп берді. Осыған 

байланысты Қазақстан Республикасының  дұрыс жолға қойылған ұлттық 

саясаты әлемдік қауымдастық тарапынан жоғары бағаланып, осындай 

полиэтникалық құрамы бар елдердің қызығушылығын тудырды. Бұл 

саясаттың негізгі қағидаттарының бірі - Қазақстандағы барлық халықтардың 

ұлттық мәдениеттерін, тілдерін және дәстүрлерін қалпына келтіру, сақтау 

және дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау болып табылады. Егеменді 

Қазақстанның алғашқы заңнамалық құжаттарында азаматтардың азаматтық 

және саяси қоғамдастығына негізделген этникалық немесе діни 

көзқарастарына қарамастан, барлық адамдардың құқықтары мен 

бостандықтарының теңдігін қамтамасыз ететін құқықтық база құрылды [1, 9 

б.]. 

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, елдегі түрлі этностардың достық 

қатынастарын қамтамасыз ету мәселесі саяси, экономикалық, мәдени, 

рухани, этникалық салалардың қызметін өзара тығыз байланыста дұрыс 

үйлестірген жағдай да ғана пайда болады. Осы орайда, Қазақстан 

Республикасында құрылып, қызмет етіп жатқан азаматтық қоғам 

институттарының рөлі ерекше. Азаматтық қоғам институттарына өз 

қызметінің негізгі мақсаты ретінде пайда табуды көздемейтін және алынған 

пайданы қатысушылар арасында бөлмейтін ұйымдарды жатқзуға болады. 

Қазіргі кезде Қазақстанда құрылған қоғамдық ұйымдарға - қоғамдық және 

діни ұйымдар, Қазақстан Республикасында өмір сүретін халықтар мен 

этностардың этно-мәдени бірлестіктері, азаматтардың ерікті жарналары 

негізінде мәдени-ағартушылық іс-шараларды қолдау және қайырымдылық 

мақсатында қалыптасқан қорлар, кәсіби мүдделерін қорғау мақсатында 

құрылған ассоциациялар т.б. кіреді. Қоғамдық институттар өзін-өзі 

басқаратын, түрлі қоғамдық мүдделерді өз қызметі аясында біріктірген 

құрылымдар. Олар қоғамның мұқтаж және әлеуметтік қорғалмаған 

топтарына қолдау көрсетеді, ұлттық және діни азшылықтардың 

қажеттіліктеріне көңіл бөледі, ұлтаралық қақтығыстарды реттеудің пәрменді 

құралы болып табылады, әлеуметтік инновациялық пікірлерді ұсынады және 

таратуға қатысады. Қоғамдық институттар қызметтің негізгі салалары 

қоғамдық кеңістікте білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қызметтер 

көрсету, ұлттық мәдениеттерді дамыту, мәдениетаралық, дінаралық және 

ұлтаралық диалогты бастау және ұйымдастыру, өнер, демалыс, қоршаған 

орта, адам құқықтарын қорғау, дін, этникалық топтар мен діни 

конфессиялардың, әртүрлі топтардың мүдделерін қорғау болып табылады.  

Қазақстанда барлық мемлекеттік және қоғамдық институттардың 

қызметі прогресске және өркендеуге сенімді түрде жетуге қабілетті 

халықтың бірлігін нығайтуға бағытталған [2, с. 8]. Мәселен, ТМД елдері 

арасында алғаш рет 1995 жылы 1 наурызда Қазақстан Республикасының 
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Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Жарлығымен жаңа қоғамдық ұйым - 

Қазақстан халқы Ассамблеясы құрылды. Қазақстан халқы Ассамблеясының 

құрылуы көпұлтты және көпконфессиялы республикада бейбітшілік, келісім 

және төзімділікті қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарды.  

Зерттеушілер Қазақстан халқы Ассамблеясының дамуын екі негізгі 

кезеңге бөліп қарастырады. 1995 жылдан 2002 жылға дейінгі уақытты 

қамтитын бірінші кезең институционалдық қалыптасу кезеңі болды. Осы 

уақытта Ассамблея этносаралық саясатты жүзеге асырушы бірегей институт 

ретінде құрылып, қалыптасты. Ассамблеяның негізгі қызметі этномәдени 

орталықтар арқылы азаматтық қоғам институттарын дамытуға бағытталған. 

Олар барлық этникалық топтардың өзін-өзі тану мен мәдениетін, тілдерін 

дамыту, этникалық дәстүрлерді жандандыру және сақтап қалу қызметін 

атқарады. Ассамблеяның қызметіндегі екінші кезең - 2002 жылдан бастап 

қазіргі уақытқа дейін, қазақстандық қоғамда бірлікті нығайтып, бір тұтас ұлт 

қалыптастыруды мақсат етеді. Осы жылдар ішінде Ассамблея мемлекет 

дамуының көптеген мәселелері, атап айтсақ, қазақстандық этникалық 

топтарды біріктіру және этникалық қатынастарды саясаттандырудың алдын 

алу бойынша белсенді ұстанымға ие болды [3, с. 164]. 

2002 жылғы 26 сәуірде Қазақстан халқы Ассамблеясының Стратегиясы 

қабылданып, мемлекет басшысы тарапынан мақұлданды. Бұл құжат 

Ассамблеяның жақын және алыс болашақтағы жұмысының негізгі 

бағыттарын анықтауға арналған. 

Н.Ә. Назарбаев 2007 жылдың ақпанында «Жаңа әлемдегі жаңа 

Қазақстан» халыққа Жолдауында Қазақстан халқы Ассамблеясының алдына 

«Қазақстан халқы Ассамблеясының қоғамдық келісім мен тұрақтылықты 

одан әрі нығайтудағы рөлін көтеру» атты нақты міндеттер қойды [4, 7 б.]. 

Зерттеуші Т. Әуелғазина, Қазақстан халқы Ассамблеясының мақсаты – 

республикадағы оқиғаларға баға беру мен саяси ахуалға болжам жасау 

негізінде қоғамдағы татулықты қамтамасыз ететін практикалық ұсыныстарды 

әзірлеу, сондай-ақ, нәсілдік, ұлттық, әлеуметтік тегіне, діни сенімі мен 

нанымына қарамастан Қазақстан азаматтарының құқықтары мен 

бостандықтары сақталуының кепілі ретінде Қазақстан Республикасы 

Прездидентінің қызметіне көмек көрсету болып табылады, дейді. Осымен 

байланысты Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2007 ж. 28 ақпандағы Қазақстан 

халқына Жолдаудының 25-ші бағытында қоғамдық келісім мен 

тұрақтылықты одан әрі нығайту үшін Қазақстан халықтары Ассамблеясының 

рөлін көтеру керектігі тұжырымдалған. Онда қоғамдық келісімді одан әрі 

нығайту, сайып келгенде, еліміздің серпінді дамуын қамтамасыз ету өзіміз 

алдымызға қойған асқақ міндетті ойдағыдай орындаудың негізі болып 

табылады. Сондықтан да Қазақстан халықтары Ассамблеясының 

практикалық қызметі мен жауапкершілігі аясын кеңейтіп, оның беделін 

барынша артыра беру, әсіресе, заңнамалық деңгейде арттыру қажет,- деп 

есептейді [5].  
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2008 жылдың 20 қазан күні қабылданған Қазақстан Республикасының 

«Қазақстан халқы Ассамблеясы» туралы заңында Қазақстан 

Республикасындағы мемлекеттік ұлттық саясатты іске асыруға, елімізде 

әлеуметтік және саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуге және этносаралық 

қатынастар саласындағы мемлекеттік және азаматтық қоғам 

институттарының өзара іс-қимылының тиімділігін арттыруға бағытталған 

Қазақстан халқы Ассамблеясының жұмысын ұйымдастыру және 

қалыптастыру тәртібі айқындалдыды. Сонымен қатар, 2015 жылы Елбасы  

Бес институционалдық реформаны жариялап, «Ұлт жоспары – 100 нақты 

қадам», «Баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет» бағдарламасы 

қабылданды. Осы бағдарламаның «Бірегейлік пен бірлік» атты төртінші 

бағытының шеңберінде «Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы» Заңға 

«Мәңгілік ел» жалпыұлттық патриоттық идеясын заңдық тұрғыдан бекітуге 

қатысты өзгерістер енгізілді. Қазақстан халқы Ассамблеясының 2025 жылға 

дейінгі жаңа Даму тұжырымдамасы және «Мәңгілік Ел» патриоттық актісі 

қабылданды. Ассамблеяның мақсаты қазақ халқының топтастырушы рөлін 

арқау ете отырып, қазақстандық патриотизм, Қазақстан халқының азаматтық 

және рухани-мәдени ортақтығы негізінде қазақстандық азаматтық 

біртектілікті және бәсекеге қабілетті ұлтты қалыптастыру процесінде 

Қазақстан Республикасындағы этносаралық келісімді қамтамасыз ету болып 

табылады.  

Ассамблея құрамы мемлекеттік органдар, ұлттық-мәдени және басқа да 

қоғамдық бірлестіктер өкілдерінің, сондай - ақ олардың қоғамдағы беделі, 

қоғамдық-саяси белсенділігі ескеріле отырып, басқа да адамдар қатарынан 

қалыптастырылады. Қазіргі уақытта Ассамблеяның құрамында 390 мүше бар.  

Қазақстан халқы Ассамблеясының құрамына 28 республикалық және 

аймақтық, 800 -ден астам аймақтық ұлттық және мәдени бірлестіктер кіреді. 

Үш республикалық ұлттық мәдени орталық халықаралық мәртебеге ие. 

Ассамблея ұлттық-мәдени және қоғамдық бірлестіктер өкілдерінен 

құралған облыстық әкімшіліктердің басшылары жанындағы консультативтік-

кеңесші органдар болып табылатын Қазақстан халықтарының 16 шағын 

Ассамблеясымен өзара іс-қимыл жасайды.  

Бүгінгі таңда Қазақстанда 130 этнос пен этникалық топ өкілдері өмір 

сүреді. Қазақстан халқының этникалық құрамы әртүрлі. Мұнда барлық 

дерлік этникалық топтардың өкілдері, олардың арасында 2015 жылғы 1 

қазандағы мәлімет бойынша,  бірінші орынды мемлекет құраушы ұлт - 

қазақтар (66,01%), одан кейін орыстар (21,05%), өзбектер (3,07% %), 

Украиндар (1,7%) және ұйғырлар (1,44%) тұрады. 

Қазақстанда мемлекеттің тікелей қолдауымен 88 ұлттық орта мектеп 

жұмыс істейді. Бұл мектептерде білім өзбек, тәжік, ұйғыр және украин 

тілдерінде жүргізіледі. Мемлекет ұлттық мектептерге қажетті кадрлар - 

мұғалімдерді дайындау жұмысына да ерекше назар аударады. Елде 170 

жексенбілік мектептер бар, онда 23 ана тіл үйретіледі [6]. 
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Қазақстанды мекендейтін ең ірі түркітілдес этностар - қазақтар (2017 

жылғы мәліметтер бойынша 12 млн.), өзбектер (534968) және ұйғырлар 

(251525). Олардың өздерінің қоғамдық бірлестіктері бар. Қазақстан 

диаспоралары қоғамдық бірлестіктерінің сандық және сапалық құрамы 

ұдайы өсіп келеді. 

Ұлтаралық келісімді нығайтуда және оны неғұрлым сапалы деңгейге 

көтеруде Қазақстан халқы Ассамблеясының құрамында жұмыс істейтін 

ұлттық этномәдени орталықтар ерекше рөл атқарады. Ассамблея 

Хатшылығының бас сарапшысы болған О. Дымовтың деректеріне сәйкес, 

2009 жылы елімізде 600 этно-мәдени бірлестік жұмыс істеген [7, 8 б.]. 

Бұндай этно-мәдени орталықтардың бірі – Республикалық ұйғыр этно-

мәдени орталығы. Орталық алғаш рет 1989 жылы наурыз айында Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының академигі, Қазақстан 

Республикасының еңбек сіңірген ғылым қайраткері, филология 

ғылымдарының докторы, профессор Сәдуақасов Ғожахмет Сәдуақасұлының 

бастамасымен «Қазақстан Республикасы ұйғырларының мәдениет қоғамы» 

атауымен құрылды. 

2003 жылы «Ұйғыр мәдени орталығы» республикалық мәртебеге ие 

болып, Қазақстан ұйғырларының республикалық мәдени орталығы деп 

аталды. Қоғамдық бірлестіктің төрағасы қызметіне Ахметжан Бәкрімұлы 

Шардинов тғайындалды. Қазақстан ұйғырларының республикалық этно-

мәдени орталығы Қазақстан ұйғырларының ұлттық мәдени орталықтары 

қауымдастығының, «Қазақстан ұйғырлары» қоғамдық бірлестігінің, 

«Ширин» әйелдер клубының, Қазақстан ұйғырларының жастар 

қауымдастығының, «Мирас» ұйғыр аналары кеңесінің, «Ұйғыр әйелдері 

кеңесінің», «Инаят» қауымдастығының, «Жанан» қоғмдық қорының және т. 

б. қызметтерін үйлестіреді. Қазақстан ұйғырларының республикалық мәдени 

орталығының жанында ұйғыр тілінде білім беретін мектептер қауымдастығы, 

ғалымдар кеңесі, «Жигит беши» институты, ҰОС ардагерлері, медицина, 

суретшілер, Аналар, спорт кеңестері жұмыс істейді. 

Қазақстан ұйғырларының республикалық этномәдени орталығының 

негізгі қызметі ұйғыр халқының дәстүрлерін, тарихын, мәдениеті мен тілін 

сақтауға және дамытуға, Қазақстан Республикасындағы этносаралық 

келісімді нығайтуға, ұйғырлар арасында мемлекеттік тілді дамытуға, 

Қазақстан этностары мәдениеттерінің өзара байланысы мен оларды байытуға, 

халық арасындағы азаматтық бірегейлікті дамытуға, жастарды 

ұлтжандылыққа тәрбиелеуге бағытталған. 

Қазақстан ұйғырларының республикалық этномәдени орталығы 

Қазақстандағы ұлтаралық қатынастарды үйлестіру және келісімді нығайту 

арқылы дамыған азаматтық қоғам құру қызметініің негізгі бағыттары: 

Ғылыми-аналитикалық бағыт. Осы бағыт шеңберінде азаматтық 

қоғамда толерантты сананы қалыптастырудың және экстремизмге қарсы іс-

қимылдың ғылыми-әдістемелік негіздерін әзірлеу жүзеге асырылады: а) 
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қоғамда экстремизм көріністерін диагностика жасау, сараптау және 

мониторинг жүргізу әдістерін әзірлеу; б) бұқаралық санадағы экстремистік 

көңіл-күйді жоюдың саяси, экономикалық, әлеуметтік және әлеуметтік-

психологиялық әдістерін әзірлеу. М: Қазақстан ұйғырларының 

республикалық этномәдени орталығы жанында құрылған ғалымдар кеңесі 

және ҚР БжҒМ ҒК Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институты 

құрамындағы Ұйғыртану орталығы шеңберінде жүргізілген зерттеу 

жұмыстарын айтға болады [8].  

Насихаттау бағыты. Бұл бағыт этникалық және діни экстремизмнің 

қоғамға жат табиғатын анықтау, күресу мақсатында қоғамдық бірлестіктің 

азаматтық әлеуетін  БАҚ арқылы пайдалануды қамтиды. М: Республикалық 

«Ұйғыр авази», «Азия бүгін» газеттері, «Әхбарат», «Интизар» журналдары, 

радио және интернет каналдары. Республикалық «Ұйғыр авази» газеті 

еліміздегі көне басылымдарының бірі болып табылады, 1957 жылдан бастап 

жарық көріп келеді [9]. 

Білім беру және әдістемелік бағыт мамандандырылған қоғамдық 

ұйымдардың көмегімен толерантты сананы қалыптастыруға және ұлтаралық 

және мәдениетаралық диалогқа оқытуға бағытталған білім беру 

бағдарламаларының барлық деңгейлерін құруды және білім беру 

мекемелерінде қолдануды қамтиды. М: Қазіргі кезде Қазақстанда ұйғырдар 

көп шоғырланған аудандарда 63, оның ішінде 15 ұйғыр тілінде білім берсе, 

48 аралас мектеп жұмыс істейді. «Мектеп» және «Атамұра» баспалары 

жанынан ұйғыр тілінде оқытатын мектептер үшін оқулықтар дайындау және 

басып шығару бөлімдері бар. 

Қазақстан ұйғырларының республикалық этномәдени орталығы 

көптеген маңызды іс-шаралар өткізді. «Тәуелсіз Қазақстан: тарихы, 

қалыптасуы және дамуы» атты халықаралық онлайн конференция, 

«Қазақстан жаңа шынайылықта: әрекет ету уақыты» тақырыбындағы 

дөңгелек үстел, «Нұр Отан» ХДП жанындағы «Жас Отан» және ҚҰРЭМО 

ұйымдастырған «Патриотизм және азаматтық қоғам» жастар форумы, 

Қазақстан халқының бірлігі күніне арналған, Қазақстан халқы 

Ассамблеясының 25 жылдығына арналған ашық есік күні, Қазақ хандығының 

550 жылдығы, Жеңіс күнін мерекелеу, т.б. іс-шаралар кешенін қамтиды.  

Қазақстан ұйғырларының республикалық этномәдени орталығы 

қызметінің маңызды бағыттарының бірі – қайырымдылық іс-шаралары. 

Қайырмдылық шараларын ұйымдастыру және жүзеге асыруда орталық 

жанында құрылған «Аналар кеңесі», Қазақстан ұйғырларының жастар 

қауымдастығы, «Жигит Беши» институттары белсенділік танытады.  

Қорытындылай келе, этносаралық және конфессияаралық қатынастарды 

сақтауға және нығайтуға бағытталған мемлекеттік ұлттық саясат Қазақстанда 

тұратын барлық этностардың одан әрі үдемелі дамуы үшін барлық жағдай 

жасайтынын атап өткен жөн. Мұнда Қазақстан халқы Ассамблеясы, 



Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений в условиях поликультурного общества 

 

205 

 

этномәдени орталықтар және еліміздің басқа да қоғамдық бірлестіктері үлкен 

рөл атқарады. 
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Резюме 

 

В данной статье рассматриваются вопросы связанные с общественными 

объединениями Республики Казахстан, деятельность которых направлена на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия в стране и 

на создание правового государства с развитым гражданским обществом. 

 

Summary 

 

This article discusses issues related to public associations of the Republic of 

Kazakhstan, whose activities are aimed at strengthening interethnic and interfaith 

harmony in the country and at creating a legal state with a developed civil society. 
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Although some people think that conflict between generations is based on 

inevitable differences between generations and therefore it will exist always and 

cannot be avoided, we believe that the conflict is avoidable because differences 

between generations are disappearing in a new epoch of technology when values of 

the society can be shared by many generations. The main arguments for the 

statements are as follows: 

First, the conflict of generations is imagined and it does not exist in reality. 

People of all generations want respect and define it differently, therefore it is 

more about conflict of different understandings of the respect, rather than 

generations. 

According to Jennifer J. Deal’s research, older people want their experience 

and wisdom to be respected, whereas young people would like their fresh ideas and 

suggestions to be listened to. 

Second, generations have close links and maintain continuity of life 

experience. 

According to sociologist Anthony Smith, one of the main processes in the life 

of human society is social reproduction, which means that societies maintain and 

keep their traditions, reproducing the same things from generation to generation. If 

the differences between generations would be serious enough, there would not be 

social reproduction. 

Over the last time, old traditions are being restored and followed by young 

generations. 

Finally, all generations have similar values and have more in common rather 

than issues splitting them 

Family is the value chosen by people most frequently. 

Values and behavior are not the same things; someone can behave very 

differently from you and still hold the same value. 

Argument against: 
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 1. Conflict between generations is unavoidable because it is one of the 

conflicts reflecting differences of various ages: people of different ages cannot 

have the same interests biologically and physically. 

         2. Human society changes in time, meaning that the values, lifestyle and 

stereotypes shared by generations are shaped by specific time, during which the 

generation is brought up; therefore values of people change over time and different 

generations have different conflicting. 

 Could conflict between generations be avoided? At all times there were 

conflicts and misunderstandings between people, both at individual and group 

levels (Smith 2010). This is true of the conflict between generations that is the 

conflict between parents and their children. Contradictions between generations 

existed always and very often led to conflict situations. Often parents refuse to 

admit that their children have grown up and can themselves control their actions 

and behavior. On the other hand, young people may do totally contrary things just 

to vex parents and show them that they are no longer little. Children believe that 

their parents have old outdated views, while the world has already changed; 

therefore in their opinion parents are not able to understand younger generations. 

They are sure that their generation better understands modern time, in witch they 

live and their parents should accept their ideas and style of life. 

People differently interpret a gap between generations. Although some people 

characterize this gap as conflict between generations, which existed all times due 

to nature of the human beings and believe that it cannot be avoided at all, I think 

that the conflict between generations is avoidable for many reasons, which are 

discussed below. 

Firstly, what is known as ‘conflict between generations’ does not have real 

basis in our  life. We are all human beings regardless our gender, age or any other 

characteristics which may be different. Members of different generations belong 

not only to the same community of human beings, but also even to the same 

culture and as such have much more in common, rather than differences dividing 

or separating them. The idea that older people are more conservative and do not 

accept changes, while young people are extremist in their views belong to the 

stereotypes. Some researchers believe that not only older generations do not like 

changes, but also members of all generations are uncomfortable with any kind of 

change. In other words, resistance to change is natural for human beings and has 

nothing to do with age. Moreover, scholars think that what we know as ‘conflict’ is 

an issue of respect of one’s choice and values. As Dr. Jenniifer J. Deal points out: 

“People of all generations want respect… Older people want their experience and 

wisdom to be respected and deferred to, whereas younger would like their fresh 

ideas and suggestions to be listened” (Jennifer 2008).  Consequently, both parents 

and children believe that their generation better understands the time, in which they 

live and try to impose their view on another generation. Therefore, two sides have 

to listen to each other and be more patient. 
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Secondly, differences between generations are connected with a natural 

process of development. As sociologists substantiate, two main processes in human 

society include transformation and reproduction, which means that society changes 

and transforms, while at the same time it tries to reproduce and maintain certain 

practices and traditions. In these two processes, younger generation can be 

associated with transformation, while older generation helps others to reproduce 

knowledge and cultural practice. In other words, parents and children comprise two 

sides of one process that is a development, meaning that two generations 

contribute to the same process. If the differences between generations would be so 

strong, social reproduction would never happen. 

Finally, when we say that generations have different values, we should 

remember that there are values of different levels. Despite different views on 

life, both parents and children comprise a family and the family values are usually 

shared by all its members and put on the first place. However, parents believe that 

older people have much life experience and knowledge and their children must 

follow their advice in order to be successful. They always have their own opinion 

about the future of their children, about how they have to live. We see that they 

just want to be protective towards their children. Nevertheless, as Dr. Jeniffer J. 

Deal says: ”Values and behavior are not the same thing – someone can behave 

very differently from you and still hold the same value” (Jennifer 2008). So even 

in daily life we can see the differences in attitudes between generations, but they 

may hold the same values. For parents, family is the first thing they care about, 

part of which are children. They demonstrate concern and protection by limiting 

their kids in actions, saying what is bad and what is good for them. As a result, 

children start doing absolutely opposite things demonstrating that they can take 

care of themselves. But that does not mean that children do not care about parents, 

about what they say, it is just the way to show them that they have grown up, and 

family will always be the most important value for them. According to the Oxford 

Dictionary, ‘generation gap’ is an only difference in attitudes between people of 

different generations. Different generations need to come to compromises in order 

to improve intergenerational communication. 

Another argument in favor of the thesis that conflict between generations is 

unavoidable is that generations are different from each other. The worldviews and 

lifestyles of people of different age are not similar and this causes big conflicts. 

Some people believe that one generation will never understand another one. They 

claim that in order to understand something, it has to be experienced. The difficulty 

with which older people accept modern technologies is the illustration of that 

thesis. Michael Waldstein, Professor of theology, claimed at the World Meeting of 

Families, in this presentation: “Instead of being introduced into a culture of love, 

children were and are abandoned to a culture of the use of each other for pleasure. 

History as a whole shows that the generation gap is not a normal development 

phase. It is possible to pass on own on culture. However, generation gap is not 

inevitable” (White 2008). Although a conflict between generations is not normal 
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phenomenon, it is not proved that the gap between generations cannot be bridged. 

We do not have any evidence about it. Besides, the relationships among people are 

always complex, even within the same generation. Thus, in any situation there is a 

possibility of avoiding the conflict (Generation gap 2009). 

In conclusion, we should admit that ‘conflict’ between generations is more 

about diversity of human society and imaginations of people, rather than real 

conflict. At the same time, differences between generations are disappearing in a 

new epoch of high technology since all people use the same source of information 

and are influenced by the same tools of mass media and mass propaganda, so that 

they start thinking similarly. Thus, conflicts between generations if they ever exist 

are avoidable. 
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Түйіндеме 

 

Мақалада ұрпақтар арасындағы қақтығыс мәселесі қарастырылады, ол 

барлық уақытта өзекті болып табылады және адамзат қоғамының әр түрлі 

кезеңдеріндегі жас топтары мен құндылық бағдарлары арасындағы 

айырмашылықтарды көрсетеді. Дәлелдер ұрпақтар арасындағы 

қақтығысболуына да, оны стереотип ретінде сипаттайтынға да беріледі. 

Авторлар адамның социологилық тәсілдері мен биологиялық ерекшеліктері 

негізінде ұрапақтар арасындағы қақтығысты болдырмауға болады деп 

тұжырымдайды. 

 

Резюме 

 

Статья рассматривает вопрос конфликта между поколениями, который 

является актуальным во все времени и отражает различия между 

возрастными группами и ценностными ориентирами разных периодов в 

развитии человеческого общества. Приводятся аргументы как в пользу 

существования конфликта между поколениями, так и те, которые 

http://www.ccl.org/leadership/pdf/RetiringGenerationGap.pdf
http://www.ccl.org/leadership/pdf/RetiringGenerationGap.pdf
http://www.ccl.org/leadership/pdf/RetiringGenerationGap.pdf
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характеризуют его как стереотип. На основе социологических подходов и 

биологических особенностей человека авторы делают вывод о возможности 

избежать конфликт между поколениями. 
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С момента разгрома силами международной коалиции в Ираке и Сирии 

террористической организации ИГИЛ повышается значение вопроса о 

дальнейших действиях и ответственности международного сообщества, 

влиятельных государств мира за действия и дальнейшую жизнь своих 

граждан бывших террористов, членов семей террористов. Перед 

государственными правовыми, гуманитарными, силовыми, 

внешнеполитическими органами стоит сложный вопрос о дальнейших 

действиях, роли и уровне ответственности, правах и правовом положении 

бывших иностранных террористов боевиков, которые остаются в тюрьмах, 

местах заключения в Сирии и Ираке. Это создает проблему правовой оценки 

действий, справедливого наказания, эффективного и объективного 

осуждения действий террористов, сторонников терроризма, возможных 

соучастников и роль членов их семей. Наиболее сложным стоит вопрос о 

дальнейшей жизни, социализации, образовательного, психологического 

восстановления, исправления, роли женщин и детей, выехавших добровольно 

или вывезенных насильственно в зону боевых действий, в зоны влияния 

террористических организации как ИГИЛ, аль-Каида. 

В современной международной правовой практике часто используется 

термин «иностранный боевик-террорист» (ИБТ), который был разработан 

Советом Безопасности ООН совместно с секретариатом ООН в рамках 

резолюции СБ ООН 2178 в 2014 году. Так согласно резолюции ООН, ИБТ 

расшифровывается как «лица, отправляющиеся в государство, не 

являющееся государством их проживания или гражданства, для целей 

совершения, планирования, подготовки или участия в совершении 
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террористических актов или для подготовки террористов или прохождения 

такой подготовки» [1]. 

Вопрос дальнейшей жизни, правовой оценки действий, гражданства, 

социально-экономической, гуманитарной помощи, социализации, 

образования, психологического состояния бывших иностранных 

террористов, членов их семей, соучастников обсуждается на разных уровнях 

международного сообщества, отдельных государств и общественных 

неправительственных организаций. Международный уровень реализуется 

при активном участии ООН и других отдельных международных, 

региональных организаций как ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ и других.   

Согласно данных Руководителя Контртеррористического управления 

ООН Владимира Воронкова, ИГИЛ как террористическая организация не 

оставляет попыток и возможностей восстановления своей силы и влияния в 

регионе Ближнего Востока. Для этих целей, ИГИЛ имеет около 300 

миллионов долларов США, а также возможности пополнения бюджета за 

счет многочисленных методов, в том числе незаконный вывоз ценных вещей 

из региона, незаконная торговля артефактами и культурными ценностями, 

незаконные поборы и налогообложение местных жителей Сирии и Ирака и 

другое. Но наиболее серьезной проблемой остается ситуация необходимости 

решения будущего бывших иностранных террористов, членов их семей, 

детей, жен террористов в количестве около 100 тысяч человек, которые 

находятся в Сирии в тюрьмах, местах заключения, лагерях с ограниченной 

свободой перемещения. Отмечается, что около 70 тысяч из них составляют 

женщины и дети. Согласно мнения руководителя Контртеррористического 

управления ООН, наиболее эффективным решением проблемы является 

репатриация, возращение их по месту гражданства [2].  

Многие международные организации, как например ОБСЕ 

подтверждают, что несмотря на всю ненависть к терроризму и к действиям 

террористов, они должны предстать перед судом, так и могут использовать 

свои права на справедливое судебное разбирательство, гуманитарную 

поддержку своих государств. Так согласно репорта БДИПЧ ОБСЕ «Подход, 

часто описываемый как «безопасность прежде всего», обычно вытесняет 

уважение к правам человека и верховенству права… Неоднократно 

указывалось, что борьба с терроризмом, права человека и верховенство права 

взаимно укрепляют друг друга, в том числе в контексте противодействия 

ИБТ. Если права человека нарушаются, а фундаментальные принципы 

верховенства права игнорируются, усилия по борьбе с терроризмом не 

вызывают доверия и создают риск укрепления и распространения историй о 

несправедливости, которые подталкивают людей к поддержке терроризма в 

родной стране и за рубежом» [3].  

В настоящее время вопрос репатриации обсуждается не только на 

уровне международных организаций, но и правительств многих стран мира, в 

том числе тех, где отрицательно относятся к перспективе и возможностям 
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репатриации своих граждан террористов, членов их семей, находящихся в 

тюрьмах, в местах временного пребывания, лагерях в Сирии и Ираке. 

Очевидно, что если террористы могут быть задержаны и осуждены на 

длительные сроки в Сирии и Ираке, то женщины, дети, иждивенцы, сироты и 

другие родственники иностранных террористов, очевидно, будут 

освобождены. Может быть пример современной Германии, где вопрос 

репатриации террористов ИГИЛ, членов их семей, женщин и детей, из числа 

граждан Германии стал вопросом полностью политическим, оформившимся 

после политических переговоров и соглашения между лидирующими 

партиями страны. Ученые Германии подтверждают, что для реализации 

политических интересов лидирующих партий Германии, в целях 

недопущения роста авторитета, поддержки радикальных, неофашистских 

партий, правительство Германии приняло изменения в уголовный кодекс 

Германии. Правовые изменения, поправки в Уголовный кодекс Германии 

позволили лишать гражданства Германии лиц, участвующих в военных 

организациях иностранных государств, причастных к терроризму в 

иностранных государствах [4]. По мнению европейских ученых, особенно 

сложная ситуация происходит с иностранными террористами, которые 

прибыли из отдаленных стран и регионов как Европейский Союз. 

Репатриация особенно нужна женам, детям иностранных террористов, 

которые порой были вынуждены, обмануты идеологией, пропагандой 

отсутствием достоверной информации о реальной ситуации в Сирии и Ираке, 

и политике ИГИЛ в регионе [5]. В результате разного подхода каждой 

страны к вопросу о репатриации, правовой стороне поддержке террористов, 

членов их семей в желании вернуться домой возрастает необходимость 

универсального подхода к данному вопросу, в первую очередь на уровне 

ООН и других международных организаций.     

Впервые важность задачи репатриации бывших террористов, членов их 

семей, детей и родственников террористов как механизм борьбы с 

терроризмом и террористической идеологией прозвучал в 2018 году  на 72 

сессии Генеральной Ассамблеей ООН. Резолюция ООН «Обзор Глобальной 

контртеррористической стратегии ООН» № 72/284 подтвердила, что все 

государства-члены в соответствии с их обязательствами по международному 

праву будут сотрудничать в борьбе с угрозой, которую представляют 

иностранные боевики-террористы [7]. В числе важных практических 

решений и действий правительств в антитеррористической борьбе были 

названы: недопущение радикализации, борьба с вербовкой граждан 

иностранных государств в число активных сторонников, боевиков-

террористов, предотвращение передвижения иностранных боевиков-

террористов среди государств, членов ООН, укрепление безопасности границ 

и повышение контроля за выдачей документов, удостоверяющих личность, и 

проездных документов и другие социальные, экономические, 

информационные механизмы. Но самым важным стало признание, что 
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необходимо разработать и принять дополнительные меры и механизмы 

реинтеграции возвращающихся на родину и переселяющихся иностранных 

боевиков-террористов и их семей из зоны боевых действий, и вооруженных 

конфликтов. Именно современные примеры международного терроризма, 

которые включают в себя активные действия, поддержку, сотрудничество 

иностранных граждан террористов на территории иностранных государств 

вынуждают международное сообщество искать новые механизмы борьбы с 

терроризмом современного типа и новых направлений развития и 

распространения. В качестве одного из факторов необходимости 

государственной, международной организованной политики реинтеграции и 

репатриации была названа необходимость защиты прав и интересов детей, 

как наиболее уязвимых членов общества. Было отмечено в докладе 

Генеральной Ассамблеи, что именно дети являются главными объектами 

пропаганды террористических организаций, поскольку легко могут быть 

попасть под влияние религиозного радикализма, экстремизма в силу своих 

особенностей недостатка образования, поддержки родителей в условиях 

отсутствия правильного воспитания, государственной экономической и 

социальной поддержки. Именно в этих целях ООН просит развивать 

политику, проекты эффективной и организованной реинтеграции и 

репатриации среди членов организации, государств региона Ближнего 

Востока.  

4 августа 2020 года был опубликован очередной Одиннадцатый доклад 

Генерального секретаря ООН об угрозе терроризма, и опасностях, которые 

представляет собой ИГИЛ (ДАИШ) для международной безопасности. Также 

официальное сообщение ООН отразило современные действия, уровень 

помощи и роли государств-членов Организации в борьбе с угрозой 

дальнейшего распространения терроризма, его деструктивной идеологии в 

мире, в особенности в странах как Сирия, Ирак и Йемен [8]. В докладе было 

отмечено, что террористической организации ИГИЛ не удалось восстановить 

свой опасный военный, экономический, идеологический потенциал для 

проведения террористических операций, а также для распространения своего 

внешнего влияния за пределы и границы региона Сирии и Ирака. Было 

подтверждено, что совместные усилия многих государств международной 

коалиции помогли временно уменьшить опасность террористических 

нападений в сопредельных, пограничных странах. Однако было замено, что 

современная ситуация распространения и усиления негативного влияния 

пандемии COVID – 19 негативно влияет на процесс и результаты борьбы с 

терроризмом в мире. Доклад подтвердил, что международные 

террористические организации используют пандемию, и связанные с этим 

ухудшение социального, экономического уровня жизни людей в своих целях. 

В условиях пандемии и увеличения бедности среди людей, снижения уровня 

образования, отсутствия возможностей трудоустройства среди местного 

населения происходит опасная ситуация усиления вербовки людей 
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террористическими организациями как ИГИЛ. Негативные социальные и 

экономические результаты пандемии увеличивают гуманитарный кризис 

особенно в странах как Сирия и Ирак, где ИГИЛ использует плохое 

экономическое положение людей в своих целях. Террористические 

организации развивают, трансформируют механизмы вербовки новых членов 

для получения возможностей и путей дальнейшего развития и перспективы 

вновь завоевать потерянные и новые территории, умы и настроения людей. 

Очевидно, что незащищенные люди, безработные, многодетные, женщины и 

дети являются особенно уязвимыми перед вербовкой террористических 

организаций, которые заинтересованы находить подобных социально-

экономически, психологически уязвимых людей. Таким образом, доклад 

Антонио Гутиереша подтверждает, что повышается ответственность и роль 

международного сообщества, международных организаций, влиятельных и 

развитых стран мира за дальнейшее продолжение борьбы с терроризмом в 

условиях пандемии. Государства, международные организации должны 

сосредоточить свое внимание, экономический, гуманитарный потенциал не 

только на самой борьбе с активными сторонниками терроризма, но и с 

экономическими, гуманитарными последствиями пандемии COVID-19, 

которые используются террористическими группами. Улучшение социально-

экономических условий жизни населения, особенно тех, кто находится в 

нестабильных, неблагополучных, кризисных странах как Сирия, Ираке 

становиться непрямым, но действенным, эффективным, долгосрочным 

механизмом невидимой и важной борьбы с современными видами и 

механизмами распространения и расширения терроризма.   

Особенно уязвимое положение детей в условиях вооруженных 

конфликтов, роста влияния террористических организаций, 

террористической идеологии в зонах боевых действ вновь было отмечено в 

репорте Генерального Секретаря ООН «Дети и вооруженный конфликт» 9 

июня 2020 года, в котором было особенно отмечена важность использования 

механизма реинтеграции и репатриации государствами членами ООН [9]. В 

разделе по обсуждению достижений и проблем в Сирии и Ираке было 

отмечено, что ООН поддерживает пример и практику деятельности 

государств региона, которые содействуют возвращению детей реальных, 

возможных террористов, в том числе связанных с ИГИЛ. Кроме того, 

Генеральный Секретарь Антонио Гутиереш призывал все страны ООН 

способствовать, поддерживать добровольную репатриацию женщин, детей 

реальных и возможных террористов как важного достижения и ценности 

международного права, которое защищает права и интересы ребенка. 

Важным моментом репорта Генерального Секретаря стало внимание к детям, 

находящимся под стражей в результате реальных и возможных преступлений 

в зонах боевых действий. Была высказана позиция Секретариата ООН в том, 

что содержание детей под стражей является крайней мерой и по возможности 

воюющие стороны, правительства должны находить другие возможности для 
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судебного разбирательства, расследования, с применением альтернативных 

путей ограничения свободы детей. Согласно данного репорта, дети реально и 

возможно связанные с террористическими группами, террористами и их 

сообщниками, должны быть признаны, прежде всего не в качестве самих 

террористов, но в качестве жертв терроризма, террористической идеологии и 

ситуации, в которую они попали в результате действий взрослых, родителей 

и других обстоятельств. Таким образом, наиболее действенной мерой 

эффективной реинтеграции детей и женщин обратно в общество может быть 

репатриация на государственном уровне, оперативные процедуры 

социальной адаптации бывших членов семьи иностранных террористов.  

Наиболее известным докладом Генерального Секретаря ООН по вопросу 

о репатриации детей, жен иностранных террористов является репорт, 

опубликованный в феврале 2020 г № s/2020/95, который стал очередным 

заявлением для мирового сообщества и международных организаций. Репорт 

«Десятый доклад Генерального секретаря об угрозе, создаваемой ИГИЛ 

(ДАИШ) для международного мира и безопасности, и о спектре усилий 

Организации Объединенных Наций по оказанию поддержки государствам-

членам в борьбе с этой угрозой» прямо касается ответственности членов 

ООН за процесс борьбы против ИГИЛ, но также о дальнейших действиях для 

недопущения восстановления военной, идеологической, экономической силы 

и влияния ИГИЛ в Сирии, Ираке и в мире. В докладе было особенно 

заострено внимание на гуманитарной, социальной, психологической 

ситуации детей и жен реальных и возможных террористов, которые 

содержатся в тюрьмах в Ираке и Сирии. Признается, что переполненные 

тюрьмы без надлежащих, приемлемых условий санитарного, социального, 

психологического воспитания и реабилитации, особенно негативно 

отражаются на эффективности мер перевоспитания детей и молодежи, 

которые напротив радикализируются, пополняя ряды возможных, будущих 

террористов, преступников и радикалов. В этих условиях репатриация 

реальных и возможных иностранных террористов, и членов их семей 

выступает наиболее реальным, эффективным способом недопущения 

восстановления силы ИГИЛ, как и других террористических организаций. 

Репорт прямо утверждает, что члены ООН являются ответственными за 

репатриацию и возвращение своих граждан, в особенности детей, жен 

террористов, как и самих реальных и возможных террористов на родину, по 

месту гражданства, как главный принцип международного права, прав 

человека, гражданина на защиту и помощь своего государства и не 

отчуждаемость прав. «Государства-члены несут главную ответственность за 

репатриацию своих граждан и в связи с этим несут ответственность за 

принятие соответствующих мер для разработки всеобъемлющих стратегий 

репатриации, за предоставление консульских услуг, выдачу свидетельств о 

рождении и других документов, удостоверяющих личность детей, 

рожденных у граждан этих государств-членов, принятие всех необходимых 
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мер для предотвращения произвольного отказа в правах на гражданство и 

обеспечение, в соответствии с международным правом, защиты своих 

граждан, особенно детей, от превращения в апатридов» [10, с.12]. Репорт 

прямо выделил обязанность государств выполнять свои функции и 

международные гуманитарные, социальные, правовые обязательства по 

возвращению своих граждан, несмотря на то, что они были участниками, 

были обвинены, были причастны к деятельности террористических 

организаций. Более того на государственные органы членов ООН, была 

возложена обязанность относиться к членам семей террористов, к детям и 

женщинам как к жертвам террористических групп, террористической 

идеологии и политики, которые должны быть обязательно возращены на 

родину силами самих государственных органов. Данное утверждение о том, 

что репатриация является обязанностью и ответственностью государств-

членов ООН появилась впервые в данном репорте ООН в феврале 2020 года, 

поскольку еще ранее в предыдущем девятом репорте в июле 2019 года, 

данного утверждения еще не было. В репорте «Девятый доклад Генерального 

секретаря об угрозе, создаваемой ИГИЛ (ДАИШ) для международного мира 

и безопасности, и о спектре усилий ООН по оказанию поддержки 

государствам-членам в борьбе с этой угрозой» [11, с.1-2] были только 

утверждения и призывы о необходимости и важности репатриации 

иностранных-боевиков террористов, их семей, в особенности детей и жен 

террористов. Документ подтверждал только то, что у иностранных 

террористов и членов их семей есть право на репатриацию и право 

обращаться за помощью от своего государства, которое члены ООН должны 

стремиться выполнять и соблюдать. Текст доклада Генсекретаря ООН 

утверждал, что «Система Организации Объединенных Наций готова 

оказывать государствам-членам помощь в этой связи, и я призываю все 

государства-члены задействовать ключевые принципы защиты, репатриации, 

судебного преследования, реабилитации и реинтеграции женщин и детей, 

связанных с террористическими группами, включенными в перечень 

Организации Объединенных Наций» [11, c.22]. Важно отметить, что репорт 

высоко оценил практику репатриации некоторых стран, которые стали 

первым примером возможности государственных органов эффективно, 

организованно реализовать возвращение своих граждан террористов, членов 

их семей, детей, женщин, находившихся в местах заключения или 

временного ограничения свободы. «Несколько евразийских государств, 

включая Азербайджан, Казахстан, Российскую Федерацию, Таджикистан и 

Узбекистан, репатриировали из Ирака или Сирийской Арабской Республики 

детей младшего возраста, включая сирот. Казахстан стал одним из первых 

государств, предпринявших широкомасштабные действия по репатриации 

своих граждан (главным образом женщин и детей) из Сирийской Арабской 

Республики» [11, с.12]. 
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Таким образом, в актуальном вопросе репатриации бывших 

иностранных террористов, членов их семей, иждивенцев, в особенности 

детей и сирот вновь проявляется системное несовершенство работы ООН. 

Вопрос репатриации становится политическим, административным 

решением и полностью зависит не от международного права, но от решений 

правителства каждого отдельного государства. Репатриация становится 

политикой руководителей стран, которые руководствуются не нормами 

международного права, международным соглашениям и обязательствам 

современных государств, но политическим решением партии, избирателей, 

политических торгов и дискусий. Очевидно, что при отсутствии практики 

репатриации и единства международного сообщества иностранные боевики 

террористы, члены их семей, дети, в особенности сироты станут новым еще 

более опасным вызовом международной и региональной безопасности в 

скором будущем.  
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Түйіндеме 

 

Мақалада Сирия мен Ирак түрмелерінде отырған шетелдік ДАИШ 

лаңкестерін репатриациялаудың заманауи проблемасы қарастырылған. 

Мәселе жедел шешімді және халықаралық қоғамдастықтың араласуын талап 

етеді. Ең белсендісі - БҰҰ, бұл мәселеге деген көзқарасын өзгертті және 2020 

жылы бұрынғы террористер мен олардың отбасы мүшелерін өз елдері мен 

үкіметтеріне қайтару үшін тікелей жауапкершілікті жүктеді. Алайда, 

репатриация мәселесі саяси мәселеге айналды және саяси ерік-жігерге, 

үкіметтің шешіміне байланысты. Халықаралық құқықтың ережелері 

үкіметтен өз азаматтары үшін жауапкершілікті талап етеді. Бірақ елдердің 

үкіметтері қылмыстық, ішкі заңнаманы өзгерту арқылы террористтерді 

азаматтығынан айырады. 
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Summary 

 

The article examines the contemporary problem of the repatriation of foreign 

ISIS terrorists who are in prisons in Syria and Iraq. The problem requires an 

immediate solution and the intervention of the international community. The most 

active is the UN, which has changed its attitude to the problem and in 2020 

assigned direct responsibility for the repatriation of former terrorists and their 

family members to their countries. However, the issue of repatriation has become a 

political one and depends on the political will, the decision of the government. The 

rules of international law require the government to be responsible for its citizens. 

But the governments of the countries deprive terrorists of their citizenship by 

changing the criminal law and internal law. 
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саясат 

 

Балалардың толыққанды дамуын қолдау және оны іске асыру – әрбір 

мемлекеттің стратегиялық мақсаттарының бірі. Қазіргі таңда елімізде халық 

саны 18 852,8 (2020 жылғы 1 желтоқсанға, мың адам) болса, соның  6 304 830 

жасөспірімдер мен балаларды құрайды [1].  

Әлемде жасөспірімдер мен балалардың құқықтарын қорғаумен Біріккен 

Ұлттар Ұйымының  Балалар қоры (ЮНИСЕФ) ұйымы айналысады. Жалпы 

БҰҰ Бала құқықтары туралы Конвенциясының 6 бабында «Әрбір баланың 

өмір сүруге құқығы бар және үкімет баланың психикалық, эмоциялық, ақыл-

ой, әлеуметтік және мәдени деңгейін қолдай отырып, оның аман-есен, сау 

болып дамуын қамтамасыз етуге міндетті» және 24 бапта «Әрбір бала өз 

денсаулығын сақтау үшін дәрігерлік көмек алуға, таза су ішуге, таза және 

қауіпсіз ортада өмір сүруге және толыққанды тамақтануға құқығы бар. 

Барлық ересек адамдар мен балалар денсаулықты сақтау жайында толық 

ақпаратпен қамтамасыз етілуі тиіс» деп көрсетілген [2]. Яғни бала дүние 

есігін ашқан күннен бастап, ересек адамдарға тиесілі секілді барлық 

құқықтарға ие болады. Қазақстан Республикасының Конституциясы, «ҚР-
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дағы балалардың құқықтары туралы» және «Халық денсаулығы және 

денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР  Заңдарында және өзге де заңдарда 

балалардың денсаулығын қорғауға құқықтары бар деп көрсетілген.  

Еліміздегі халықтың, оның ішінде балалардың денсаулығын жақсарту 

мақсатында ҚР Президентінің 2016 жылғы 15 қаңтардағы №176 Жарлығымен 

бекітілген 2016 - 2019 жылдарға арналған ҚР Денсаулық сақтау саласын 

дамытудың "Денсаулық" мемлекеттік бағдарламасы» қабылданды [3]. Бұл 

бағдарламаның негізгі мақсаты – халықтың әл-ауқаты мен денсаулығынын 

жақсарта отырып, дамыған 30 елге кіру. «Денсаулық» мемлекеттік 

бағдарламасы шеңберінде балаларда кездесетін ауруларға арналған 2017-

2019 жж. жол картасы жасалды, яғни  балалар мен жасөспірімдер 

онкологиясы мен гемотологиясы қызметін жетілдіру,балалар мен 

жасөспірімдерде сирек кездесетін аурулардың (орфандық) диагностикасы 

мен оны емдеудің жаңа стандарттарын енгізу, есту қабілеті бұзылған және 

есту қабілетінің дамуында ақаулары бар балаларды диагностикалауды, 

емдеуді және оңалтуды жетілдіру, психикалық саулықты қорғау қызметін 

дамыту [4]. Елімізде Ұлттық салауатты өмір салтын қалыптастыру 

мәселелері орталығы және Алматы қаласы Білім беру департаментімен 

жасалған «Балалар мен жасөспірімдердің психикалық саулығын 

қалыптастыру үдерісіндегі мектеп психологиясы» атты бағдарлама жұмыс 

жасайды. Бұл пилоттық бағдарлама ойдағыдай іске асса, ол болашақта  өзге 

де аймақтарда да жұмыс істейтін болады [5]. Сонымен қатар «Денсаулық» 

мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында ішінде жалпы білім беретін 

ұйымдардағы оқушылардың үш жас тобына (7-10 жас, 11-14 жас аралығы 

және 15-18 жастағылар) арналған 4 апталық тамақтану мәзірі бар 

«Оқушылардың тамақтануының бірыңғай стандарттары» әдістемелік 

нұсқаулары дайындалған [6]. 

Әрбір дамыған мемлекеттерде елдің болашағы балалар екенін және 

олардың туылу мен өмір сүруге құқықтарының бар екені, денсаулықтарының 

жақсы болуына көп жағдайлар жасалады. Қазақстан Респбуликасының 2050 

Даму стратегиясының «Әлеуметтік саясаттың жаңа қағидалары» бөлімінде 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қоғамның ең әлсіз және қорғансыз бөлігі - 

балалардың құқықтарының толық қорғалуы тиіс екенін атап өтті [7]. Елімізде  

ҚР Үкіметінің 2019 жылғы 26 желтоқсандағы № 982 қаулысымен бекітілген 

«Денсаулық сақтауды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламаның жобасы» қабылданды. Бағдарламаның негізгі 

басымдылықтарының ішіне – балалар мен жасөспірімдердің денсаулықтарын 

нығайту, аурулардың алдын алу және шұғыл көмек көрсету, сонымен қатар 

үздік халықаралық тәжірибені қолдана отырып, елдегі балаларға қатысты 

мәселелерді шешу кірді [8].  

Қазақстан Республикасында жасөспірімдер мен балалардың денсаулық 

мәселесіне қатысты мынадай проблемалар бар. Қазақстандағы ЮНИСЕФ 

қорының «Қазақстандағы балалардың және әйелдердің жағдайын талдауы» 
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мәліметі бойынша ана мен сәбилердің өлімі, семіздік, жасөспірімдер 

арасындағы ерте жүктілік, АИТВ, ЖҚТБ  жұқтырған балалар мен 

жасөспірімдер, балалардың тамақтану күйінің нашарлығынан туындаған 

түрлі аурулар, таза ауыз су мен санитарлық нормалардың сақталмауынан 

туындаған аурулар және т.б. [9]  

Респубкамыздың әрбір аймағында ана мен бала өлімін төмендету 

мақсатында оперативтік жоспарлар істеп жатыр. Барлық медициналық 

ұйымдарда жүкті әйелдердің денсаулықтарына қатысты күнде мониторинг 

жүргізіледі. Сонымен қатар жүкті әйелдерді тегін есепке алу, оның жүктілік 

және босану кезінде және босанғаннан кейін 1 жыл аясында ана мен балаға 

тегін медициналық қызмет көрсетіледі. Әрбір аяғы ауыр әйелге скиринг 

қызметтері де тегін. Ана мен сәби өлімін төмендету аясында атқарылып 

жатқан жұмыстардың барлығы Дүниежүзілік Денсаулық сақтау Ұйымының 

ұсынуымен іске асырылып отыр. Мысалы жасөспірімдер арасында АИТВ 

жұқтыратындар көбінше 15 жастан басталады. Ал балаларға ана арқылы, 

яғни ананың аяғы ауыр кезінде балаға жұғу немесе ананың баланы емізуі 

кезінде жұғады. Қазақстан анадан балаға АИТВ жұғудың алдын алуда 

айтарлықтай жетістікке жетті. БҰҰ ЮНЭЙДС ұйымының 2019 жылғы ЖҚТБ 

індетінің мониторинг есебінде Қазақстанда АИТВ-мен ауыратын 18 жасқа 

дейінгі 563 бала мен жасөспірім бар, бұл осы диагнозбен өмір сүретін 

адамдардың жалпы санының 2,4% - ын құрайды (01.09.2020 ж.23.396 адам). 

Балалардың жалпы санының 59% - ы толық емес отбасыларда, 25% - ы толық 

емес отбасыларда тұрады, бұл ретте 11% - ға қорғаншылық рәсімделген, 5% - 

ы мемлекет қамтамасыз ететін балалар үйлерінде. Барлық балалар ЖҚТБ-тың 

алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі өңірлік орталықтар 

мамандарының бақылауында болады [10]. 2018 жылдың қорытындысы 

бойынша АИТВ жұқтырған жүкті әйелдерді жалпы қамту профилактикалық 

емдеу 98,6% құрады. АИТВ-жұқтырғандардан туған балаларды 

профилактикалық емдеумен қамту, аналар 99,7% жетті. Елімізде АИТВ-ның 

анадан балаға жұғуының алдын алу ДДҰ ұсыныстарына негізделген 

стратегиясы белсенді жүзеге асырылуда. Әрбір жүкті әйелге АИТВ/ЖҚТБ 

тест тапсыру қатаң түрде міндеттелген. Мемлекеттің осындай іс-шарасының 

арқасында елдегі бұл індетті жұқтырған жүкті әйелге психологиялық көмек 

көрсетіледі және ана мен баланың аман туылуы жиіленді [11].  

Елімізде жиі кездесетін тағы бір мәселенің бірі – жасөспірімдер 

арасындағы ерте жүктілік болып табылады. «Қазақстан Республикасындағы 

адамгершілiк-жыныстық тәрбие жөнiндегі тұжырымдама туралы» Қазақстан 

Республкасының Үкіметінің 2001 жылғы 21 қарашадағы №1500 Қаулысы 

қабылданған. Бұл қаулының мақсаты - балалар, жасөспірімдер мен 

жастардың тәрбиесіне ғана емес, сонымен қатар сексуалдық білім арттыру 

және оның саулығын қалыптастыру. Себебі қазіргі қоғамда балалар мен 

жастардың денсаулығы мен адамгершілік мінез-құлқына байланысты көп 

мәселелер туындап жатыр, атап айтқанда ата-ана мен баланың арасындағы 
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ашық диалогтың болмауы, жасөспірімдердің ерте жастан жыныстық 

қатынасқа түсуі, жыныстық қатынас арқылы берілетін түрлі аурулардың 

пайда болуы, кәмелетке толмағандардың жүкітілігінің көбеюі және 

кәмелетке толмағандардың жезөкшелік жолға жиі баруы [12]. Жастардың 33 

% бірінші жыныстық қатынас тәжірибесі 18 жастан бұрын болады, мамандар 

шамамен 22 000 кәмелетке толмағандар жыл сайын жүкті болады деп 

болжайды. Жасөспірімдер өздерінің ата-аналары немесе қамқоршысына 

айтудан қорыққандарының салдарынан аборт жасатып, өміріне қауіп төніп 

және бедеулікке ұшырау қаупі жоғарылайды [9]. Сонымен қатар қоғамда 

үлкен мәселенің біріне айналып бара жатқан – ол туған баланы сыртқа тастау 

немесе өлтіру жағдайларының жиілеуі. Бұл мәселенің өршуінің себебі– 

кәмелетке толмаған қыздардың ата-анасынан бөлек, қоғамнан, достарынан, 

мектептен қолдау таппауы болып отыр. Сонымен қатар жас ананың баладан 

қалай және қайда барып бас тартуға болатыны жайлы ақпараттты білмеуі де 

себеп болып отыр. Биыл Қазақстанда Үкіметтік емес және Әлем Асар 

Қайырымдылық қорының бастамасымен Алматы облысы, Есік қаласы, 

Еңбекшіқазақ аудандық ауруханасы жанынан ең алғашқы «Үміт бесігі» деп 

аталатын бейби бокс орнатылды. Бұл бастама баласынан бас тартатын аналар 

үшін де, туылған сәби үшін де қажетті болып отыр. Себебі бұл жас ананы 

қылмысқа итермелемей, балаланың өмірін алып қалуға көмектеседі. Мысалы, 

осындай тәжірибені ең алғаш енгізген Еуропадағы Германия болып 

табылады. Қазіргі таңда мұндай жәшіктер Жапонияда, Италияда, Швейцария, 

Латвия, Чехия, Ресей және өзге де елдерде кездеседі. Мысалы соңғы 

жылдары Ресейде 115 бала құтқарылған, оның 15-і биологиялық отбасына 

қайтарылған. Словакияда 2004 жылы жиырмадан астам бала құтқарылса, 

ОАЕ-де 10 жылда 96 сәби, немістің бір ғана Гамбург қаласында 2010 жылы 

38 бала құтқарылған [13]. Осы орайда мемлекет тарапынан мектеп 

қабырғасынан бастап салауатты өмір салтын қалыптастыру, сексуалдық 

білімді ерте жастан үйрету қолға алынды.   

Қазақстандағы сәби өлімінің коэффициенті соңғы онжылдықта едәуір 

азайды. ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті мен БҰҰ 

Қазақстандағы халық қоныстану қорының (ЮНФПА) 2019 жылға арналған 

есебінде көрсетілгендей 2017 жылы 1 жасқа дейінгі 1000 сәбидің 7,9-ы, ал 

2018 жылы 8,0-ы шетінеген [14]. 
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ҚР Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасының дерегі бойынша елімізде  жасөспірімдер 

арасында (10-19 жас аралығындағы балалар) 5 %-ы семіздікке шалдыққан 

және балалардың 20 %-ында артық салмақ бар. Аз қозғалатын өмір салты мен 

теңгерімсіз тамақтанудың салдарынан болатын артық дене салмағынан 

зардап шегетін 6-9 жас аралығындағы балалардың саны өсуде. Мектеп 

жасындағы балалар арасында асқазан-ішек жолдарының аурулары басым (24 

%) [15]. 

Қорыта келе, ҚР жыл сайын БҰҰ «Бала құқықтары туралы» 

Конвенциясын іске асыру шеңберінде елдегі балалардың жағдайы бойынша 

Біріккен Ұлттар Ұйымына ұлттық және баламалы есептар ұсынады. Комитет 

ұсынылған есепке сәйкес мемлекетке балаларды қорғау жүйесін жетілдіру 

жайлы және балаларға аса қауіп төнетін аймақтарды атап көрсетеді. 

Мемлекет 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» бағдарламасы аясында 

біршама жақсы жетістіктерге жетті. Осы бағдарламаның жалғасы ретінде 

Денсаулық сақтауды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған жаңа 

мемлекеттік бағдарламасы қабылданған.  Сонымен қатар Қазақстанда 

«Әйелдер мен балаларға көрсетілетін зорлық-зомбылыққа қарсы» заң жобасы 

әзірленуде. Бұған тек мемлекеттік органдар қызметкерлері ғана емес, 

сонымен қатар Үкіметтік емес ұйымдар, қоғам белсенділері мен блоггерлер 

де заңның тезірек қабылдануына белсенділік танытуда. Себебі Қазақстанда 

өте жиі кездесетін әйелге және балаға қатысты көрсетілетін физикалық 

зорлық-зомбылықтың арқасында балалар психологиялық ауруларға 

шалығады, дене жарақаттарын алып, тіпті өмірлеріне де жиі қауіп төнеді. 

Сондықтан бұл заң Қазақстан Республикасында өмір сүретін әйелдердің де, 

балалардың да еркін, қауіпсіз өмір сүруіне кепіл беретін болады. Елімізде 

қала және ауыл балаларының денсаулықтарына байланысты алшақтық әлі де 

жиі кездеседі. Соған орай, мемлекет тарапынан ауыл-аймаққа қосымша 

бағдарламалар жасалса, білікті дәрігерлерді сол аймақтарға қоныстандырса, 

алшақтықтың көрсеткіші азаятын еді. Сонымен қатар жас аналарға арналған 

«Ана үйі» жобасы қайта қолға алынып, өзге де өңірлерде пайда болса, жас 
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аналардың өз балаларынан бас тарту фактісі төмендейтін еді. Мысалы, АҚШ 

жас аналарға арналған әлеуметтік көмек жақсы көрсетіледі. Баласын дүниеге 

әкелгеннен соң, жас ана өз сүтімен емізетін болса, мемлекет тарапынан ол 

анаға кейбір азық-түліктер тегін беріледі, жүкітілік кезінде қаралу, босану 

және бала 1 жасқа дейін тегін медициналық көмек көрсетіледі [16]. Елімізде 

де жас аналарға әлеуметтік көмектің түрі көбейсе, қоғам тарапынан түсіністік 

танытылса, жас аналар да жаңа өмірге бейімделуіне көмек болушы еді. 
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Резюме 

 

В статье проведен комплексный обзор законов и программ, принятых в 

целях улучшения здоровья подростков и детей в Республике Казахстан, обзор 

данных международных организаций, таких как ООН, ЮНИСЕФ, ИНАЙДС, 

ВОЗ, Фонда Сороса, а также изложены основные проблемы здравоохранения 

в республике. Помимо того, были обозначены принятые государством пути 

решения данных вопросов и мероприятия по их профилактике. 

 

Summary 

 

The article is focused on programs and laws directed to improve health care 

for children and teenagers in Kazakhstan Republic, in addition to monitoring data 

of International Unities such as United Nations, UNICEF, iNIDs, WHO, Soros 

fund, there were indicated main issues connected to above point in medical sector. 

Moreover, all proposed solutions and dedicated actions by government have been 

illustrated in this article. 

 

  

https://kaztag.info/kz/news/aza-standa-al-ash-y-bebi-boks-esikte-mit-besigi-leumettik-zhobasy-ayasynda-payda-boldy
https://kaztag.info/kz/news/aza-standa-al-ash-y-bebi-boks-esikte-mit-besigi-leumettik-zhobasy-ayasynda-payda-boldy
https://kazakhstan.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_FullReport_Kaz_Final.pdf
https://kazakhstan.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_FullReport_Kaz_Final.pdf
https://primeminister.kz/assets/media/azastan-respublikasyny-densauly-satau-salasyn-damytudy-2020-2025-zhyldara-arnalan-memlekettik-badarlamasy.pdf
https://primeminister.kz/assets/media/azastan-respublikasyny-densauly-satau-salasyn-damytudy-2020-2025-zhyldara-arnalan-memlekettik-badarlamasy.pdf
https://primeminister.kz/assets/media/azastan-respublikasyny-densauly-satau-salasyn-damytudy-2020-2025-zhyldara-arnalan-memlekettik-badarlamasy.pdf
https://www.soros.kz/wp-content/uploads/2018/02/the_analysis_of_the_early_motherhood.pdf
https://www.soros.kz/wp-content/uploads/2018/02/the_analysis_of_the_early_motherhood.pdf
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МӘДЕНИЕТ АЯСЫНДАҒЫ СИМВОЛДЫҢ ҚЫЗМЕТІ 

 

Кілт сөздер: символ, мәдениет, рухани мәдениет, мәдени код, жад, 

концепт, архетип, семиотика, семантика, белгі, таңба , тіл, дін, дәстүр, 

аксиология 

 

Символдың мәдениет аясындағы қызметі ғалам мен адамды тануға 

себепші болатын, әлем бейнесін өзгертуге қабілетті адамның ойлау жүйесін 

бейнелейді. Демек, біз мәдениеттің сан-алуан ақпараттар жиынтығын бойына 

сақтайтын символдық жүйелерді  әлеуметтік-мәдени құбылыстардағы тарихи 

үрдістердің мәнін ашудың «кілті», заттың субстанциялық негізі болатын 

танымдық категория деп айтамыз. Мәдениеттің гносеологиялық талдауын, 

оның онтологиялық негізінен бөліп қарастыру мүмкін емес екені белгілі. 

Олай болса, символ әмбебап категория ретінде мәдениет мәнінің жалпы 

құрылымын, оның идеялары мен құндылықтарының негізгі түйінін жасауға 

жол ашады. 

Әлбетте, ұлттың рухани байлығының көрінісі материалдық және рухани 

мәдениеттің туындылары екені даусыз. Сонда, символ тілі мәдени-әлеуметтік 

әрекеттердің объективті және субъективті факторларымен қоса ұлттық сана-

сезімді анықтайтын үрдіс болып саналады. Осы орайда «Құрылымдық 

антропология» еңбегінде мәдениетті түсінудің қос маңызды, әрі шартты 

бағытын бөліп көрсеткен философ антрополог Клод Леви-Стросстың: 

«мәдениет дегеніміз ең алдымен, тіл, өнер, ғылым, дін, дәстүр, неке 

қағидалары, салт секілді ұлт тудырған тұрақты символдар жүйесі. Ал, 

адамның белгілі бір мәдениетке қатынасы осы символдарға деген 

қатынасымен анықталады» [1,12 б.] деген тұжырымы ойға келеді. Бұл 

тұжырымдамаға сүйенетін болсақ, символ бен мәдениет бірмағыналы 

ұғымдар. Олар тікелей тәжірибеде емес, «трансценденттік», яғни, символдық 

қатынаста құрылу қажет. Ғалым пікірінше, әлеуметтік-мәдени әлем, ең 

алдымен, символдар әлемі. Әрбір мәдениет – символдық жүйелердің 

жиынтығы. Мұндай символдық жүйелер қоғамда өлшеусіз деңгейде болып, 

дамудың түрлі жағдайында сипатталады. Мәдени-әлеуметтік символдар 

жалпы семиотикалық тұрғыда адам мен әлем арасындағы қарым-қатынас 

тұрғысынан түсіндірілсе, архетиптік сипаттағы мәдени символдар өз 

бойларына қашанда құпиялықты жасырады. Оның астарында кодтық-

мағыналық негізге сүйенген мәдени-этикалық дәстүр сақталған. 

Символдың басты белгілерінің ішінде архетип (гректің arche – алғашқы 

және typos – бейнелер; алғашқы бейнелер, түрлер») мәдениетте маңызды 

орын алады. Символдарда ұдайы архаикалық мән болады. Әрбір мәдениет 
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архаиканың қызметін атқаратын мәтіндер қабатын қажет етеді. Онда белгілі 

бір кезеңнің әлеуметтік жағдайы, тарихи уақыты, дүниетанымы, қоғам мен 

мәдениетінің даму деңгейі сипатталып келуі мүмкін. Алдында біз ерекше 

мазмұнды, кең көлемді мәтіндерді қысқа да нұсқа түрде сақтап жеткізу 

символға ғана тән деп айтқан болатынбыз. Демек, символдың осы бір 

маңызды қасиеті оның ұлттық сипатын танытады. Дегенмен жаңа символдар 

қазіргі уақытта да түзіледі, өйткені адамзат дамуының өзі символдық 

сананың тереңде жатқан құрылымдарымен, ежелгі кескіндерімен, 

архетиптермен байланысты болып, кейбірі трансформацияға ұшырауы 

мүмкін. Жаңа кезең жаңа символдарды, жаңаша ойлауды өмірге алып 

келетіндігі айқын мәселе. Бұл адамзат әлемінің даму заңдылығы. Бірақ, 

сонымен бірге Юрий Лотманның сөзімен келтірсек, символ мәдениеттің 

белгілі синхронды кесіндісіне тиесілі емес, ол әрқашан да мәдениет 

қабаттарын тігінен бойлап жатады [2]. Символдың тарихилығы да, мәдениет 

жадысы болуы да осыдан көрініс табады. Осы орайда, Карл Густав Юнг 

архетипті «өзінің негізгі құрылымын өзгертпей, кейбір тұстары ғана 

өзгеріске ұшырауы мүмкін таным-түсініктердің пайда болу бағыты» [3, 65 

б.].  – деп анықтайды. 

Символдардың архетиптілігі көбінесе өзінің ішкі мағынасын, қасиеті 

мен ұлттық сипатын, яғни ұлттық мәдениеттің белгісін жоймастан, мәдениет 

ақпараттарын жинақтап, нақтылап, ертеңгі күнге, келешекке жеткізуімен, 

ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отыруымен айқындалады. Әрбір этно-мәдени 

тұтастық өзіне тән символдар әлемін қалыптастырады, ал аталған тұтастық 

өкілі тән символдар әлемін қалыптастырады, ал аталған тұтастық өкілі 

әлеуметтену барысында  символдар әлемін игеріп, мәдениет субъектісі 

ретінде қалыптасады. Символдар мәдениет өрісіндегі адамдардың бір-бірін 

түсінуіне ықпал етіп қана қоймайды, сонымен қатар оларды топтастырады, 

басқаша айтсақ олардың мәдени-әлеуметтік, саяси-экономикалық 

интеграциялануының алғы шарттарын жасайды немесе бұл процестерді 

нығайтады, жеделдетеді. Яғни, символ тұтас ұлттың дүниетанымынан хабар 

беретін ғаламның тылсым-тілдік бейнесі, күрделі әрі әмбебапты категория. 

Сонымен, символдың табиғи тамыры тереңге кеткен, ықылым заманғы аңыз-

әпсаналарымыз бен сан ғасырлық тарихымызға  ұласар мәдени ықшамдалған 

мәтін бола алатындығы дау тудырмайды. Эрих Фромм «мен символдар тілін 

әрқайсымыз меңгеруіміз қажет шет тілі деп есептеймін. Бұл тілді түсіне білу 

біздің тұлғалық жеке болмысымыздың терең қатпарларына енуімізге 

мүмкіндік туғызады. Шын мәнінде, бұл біздің бүкіл адамзатқа ортақ, рухани 

өмірдің айрықша адами қатпарларына бойлауымызға мазмұны әрі пішіні 

тұрғысынан да бағдар береді» [4] – деп тұжырымдайды. Бұл ретте Ариэль 

Голан ежелгі символдардың негізгі мағынасын анықтау алғашқы бейнелерді 

түсінуге жол ашады деп анықтап, «культтік символ – мәдениеттің  тұрақты 

элементі..., символдар кейбір өзгерістерге ғана ұшырап, ал кейде ешбір 
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өзгерместен ғасырлар бойы сақталады. Символда халықтың рухани 

мәдениетінің терең қатпарлары көрініс тапқан» [5] – деп сипаттайды. 

Дәстүрлі түрде, философия ғылымының әртүрлі салаларға бөлінуіне 

орай, олардың қолдану аясы да ажыратылып қарастырылады. Зерттеу 

өрісіміздегі нысанымызды аша түсу және қорытындылар мен 

тұжырымдамаларға келу үшін символдың болмысын жан-жақты зерделей 

түсуіміз, құрылымдық-қызметтік түрде талдап беруіміз керек. Осыған 

қатысты, біз символдың мәдениет жүйесіндегі рөлін анықтау барысында, 

төмендегідей қызметтерін жіктеп көрсетуімізге болады. Олар символдың 

дүниетанымдық, жинақтаушы-бейімдеушілік (адаптациялық) және 

ақпараттық қатынас қызметтері. Символдың дүниетанымдық қызметі 

мәдениеттің қай саласында болмасын бейнелі түрде ақиқат болмысты 

бейнелеудің ерекше формасында көрініс табады. Демек, оның болмысты 

бейнелеудегі маңыздылығы заттардың мәні мен құбылыстарын және 

үдерістерінің ішкі заңдылықтарының терең мазмұнын шынайы түсіну. 

Мұндай түсінуде белгілі бір мақсатқа бағытталған идеялар мен құндылықтар 

адамдық өлшем арқылы, бір жағынан, адамзат мәдениетінің әмбебаптық 

мәселелерін айшықтаса, екінші жағынан, адамзат мәдени өмір дамуының 

әлеуметтік-тарихи кезеңдерін анықтайды. Символдың дүниетанымдық 

қызметінің ерекшелігі адам болмысының өмірлік іс-әрекеттері мен 

үрдістерінің анықталған бейнесі ғана емес, оның белгілі көрінісі де. 

Жильберт Дюранд «символдар формалық жағымен зерделенбеуі керек, олар 

ойлау категориялары болғандықтан, көріністің өмірлік мағыналық күші 

болуы қажет» [6] – деп сараптайды. 

Алексей Лосев көзқарасы бойынша «символда бейнеленген шындықтың 

тереңдігі мен жан-жақтылығы соншалықты, ол оның неғұрлым маңызды 

негізгі қырларын және оның ішкі сыр-сипатына толықтай тәуелді, кездейсоқ 

сыртқы қырларын толықтай қамтиды. Мазмұндық жалпылаудың осыншалық 

байытылуымен қатар, өз бойында жекеліктер мен жалқылықтардың да пайда 

болу заңдарын да сыйғызған» [7]. 

Мәдениет жүйесіндегі символдың бұл қызметінен байқайтынымыз, 

символдың – мәдениеттің өзекті қозғаушы бастамасы, қоғамның мақсат-

мұраты мен болашағының әлеуметтік қажетті үлгісі екендігі. Адамзаттың 

мәңгілік сауалдары, рухани құндылықтары мен қазіргі әлеуметтік болмыстың 

маңызды аспектілері өзінің күрделі қарама-қайшылығымен символда мұрат 

ұғымымен түсіндіріледі. Соның нәтижесінде символ барлық «жалқылық пен 

жалпылықтың» түйіні, әлеуметтік-рухани талдаудың негізі болып, шексіз 

мағыналық мүмкіндіктер ретінде жүзеге асады деп ой түйіндей аламыз. 

Символдың екінші қызметі – бейімдеушілік (адаптациялық). Символ 

мұнда адамның әлеуметтік мінез-құлқын белсенді түрде реттеп, оны 

мәдениетке бейімдеп, ұрпақтар арасындағы қарым-қатынасты орнатудың 

тиімді тәсілі болмақ. Ол дүниетаным мен құндылықтарды, дәлірек 

анықтасақ, дәстүрлерді жаңғыртуға бағытталған ойлаудың императиві 
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ретінде бейнеленеді. Мәдениеттегі символдың бейімдеушілік қызметі, 

әсіресе салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар мысалында жиі кездеседі. Егер 

әдет-ғұрыптардың мейлінше кеңінен таралған формаларының бірі 

күнтізбелік салт-санаға назар аударсақ, оның  ежелгі дәстүрдегі қайнарында 

адамзат қарекетінің өзі өмір сүріп жатқан табиғат пен ғаламға бейімделуі 

жатқанын аңғарамыз. Алайда адамзат қоғамы мен мәдениетінің даму 

үдерісінде әдет-ғұрыпқа айналған терең негіз біртіндеп ұмыт болып, 

адамның дүниеге бейімделуі әлеуметтік өмірлік іс-әрекетке, басқа белгілерге 

жол береді. Әлеуметтік топтың мінез-құлқы мен қызметі, олардың әдет-

ғұрыптар мен салт-жораларды, рәсімдерді орындауы, символдардың 

қолдануы өзіндік идентификация мақсатында жұмылдырылады. Бұдан 

түйіндейтініміз, мәдениеттің символдық табиғатына сәйкес этностың да 

өзіндік символдық жүйесінен тұратындығын атап айтқанымыз жөн. 

Осы тұрғыда батыс ғалымы Энтони Смит тарихи жадыны, ұлттық 

аңыздар, рухани құндылықтар мен ұлттық символдар ұлттық бірегейліктің 

біте қайнасқан бөліктері ретінде анықтайды [8]. Аңыздар мен символдар 

киелі мәтіндерде, киелі, қасиетті жерлерде, ұлттық киімде, өнерде, 

фольклорда, сәулет өнерінде, ұлттық музыкада, поэзияда, батырлық 

дәстүрлерде болады. Мұның бәрі ұлт әлемінің символдық негізі. Осы 

символдар біргейліктің өзегі. Оларсыз бірегейлік туралы сөз болуы да мүмкін 

емес. Оларсыз ұрпақ өзінің ұлттық болмысын жоғалтады. Ал, бұл символдар 

мен аңыздар өте тартымды болуы, адамдардың рухани сұранысын 

қанағаттандыруы керек. Егер, аңыздар мен символдар әлсіз болса, ұрпақтың 

бұл аңыздарға тебіренуі, ата-бабалар өсиетін сақтауы неғайбыл дүние.  

Символдың үшінші мәдени қызметіне тоқталатын болсақ, ақпараттық 

қатынас өзінің мәнді идеялық-құнды бағдары мен әлемге қатынасы 

тұрғысынан алғанда, мәдениет жадысының ерекше конденсаторы іспеттес. 

Бұл адамның ұжымдық жадысының әмбебап және ықпалды тетігі ғана емес, 

мәдениет бірлігін синтездеуші принцип. Мәдениет жүйесіндегі символдың 

мәні мен орнын жүйелі түрде саралай келе, Юрий Лотман «символ мәдениет 

континуумының анағұрлым тұрақты элементтерінің бірі. Мәдениет 

жадысының маңызды механизмі болып, символ мәтіндерді, сюжеттік 

нобайларды және тағы басқа да семиотикалық құрылымдарды мәдениеттің 

бір кезеңінен екінші кезеңіне тасымалдайды. Мәдениеттің диахрониясы мен 

символдардың тұрақты жиынтығы маңызды түрде біртұтас механизмінің 

қызметін атқарады. Өзіндік семиотикалық конденсатор қызметін атқаратын 

символдар мәдениеттің өз болмысының жадысына айналып, оның 

оңашаланған жылнамалық қабаттарға бөлініп кетуіне жол бермейді. Өмір 

салты мәдениет өмірі мен символдарда көрініс тауып, мәдениеттің ұлттық 

және кеңістіктік шегін анықтайды» [2] – дейді. Демек, символ өзінің 

инвариантты мәнін үнемі жүзеге асыра отырып, мәдениеттің қалың 

қабаттарын өз бойынан өткізеді. Бұл аспектіде біз оның қайталануын 

байқаймыз. Оның мәтіндік кеңістігі әртекті болып келеді. Бұл жағдайда ол 
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өткен мәдениет кезеңінен жіберілген елші секілді. Мұны бір сөзбен түйіндеп 

айтар болсақ, символ – мәдениет жадысының тұтас механизмі, адамзаттың 

жаңа тарихи тәжірибесін өз бойына шоғырландыратын әлеуметтік мұраның 

сақтаушысы деп тұжырымдауға болады. Сонымен қатар символ тұлғаның 

жеке шығармашылық, жаратымпаздық қызметі арқылы жүзеге асырылуы 

мүмкін. «Символ заттың идеалды құрылымы ретінде, өзінің жасырын 

формасында заттың барлық көрінісін қамти отырып, оның ойдағы 

шексіздігіне мүмкіндік беріп, заттың жалпы мағыналық сипатынан жекеге 

өтуіне себепші болады» [7]. Адамзат қызметі осындай мағыналық форманың 

негізін ашып, шығармашылық үрдісте оған өміршеңдік қасиет береді. Оны 

материалды тұрғыда іске асырып, жаңа мән-мазмұндармен байыта түседі. 

Мұндай жағдайда символ адамнан тыс өмір сүріп, өз бойында мәдени 

құндылықтарды сақтайды. Мұнда ол тікелей мәдениеттің қызметін атқарады. 

Бұл жерде біз символды мәдениеттің «анабиозы» деп айтуымызға болады. 

Мысалы, егер де ұлттық тіл ұмыт болса, жойылса, таңбаларда өрнектелген 

жалпы символдардың мағыналары ашылмаса, онда мәдениет өз өміршеңдігін 

жойып, өмір сүруін тоқтатар еді. 

Эрнст Кассирер концепциясында мәдениет бәрінен де жоғары тұрған 

өзекті ұғым. «Мәдениет өзінің үздіксіз дамуында үнемі діни, тілдік, көркем 

символдарды туындатып отырады. Дегенмен ғылым мен философия бұл 

символдық тілдер мен олардың элементтерін ұғынықты қылып жеткізуі 

қажет. Олар синтетикалық тұрғыда құрылған жүйені аналитикалық тұрғыда 

өңдеуі тиіс... Мәдениет туралы ғылым бізге символдарды айшықтауға, 

олардың астарында жасырынып жатқан мағынаны табуға үйретеді» [9]. 

Мәдениет қабылдаудың ең қарапайым актісінен бастау алып, табиғи әлемді 

мазмұнмен толықтырады. Кассирер мұндағы табиғи шындық ұғымының 

орнына мәдени шындық пікірін қойды десек, онда біздің жаңсақ түсінгеніміз, 

табиғи шындық онда әлемнің қарапайым және табиғи ғылыми ұғымдар мен 

мән-мағынасы сақталған мәдени шындық ретінде түсіндіріледі. Оның 

мәдениет жөніндегі концепциясының негізінде адамның жаппай жүйелі және 

үнемі символдар арқылы берілетін қабілеті басты орын алады, яғни мәдениет 

ұғымы семиотика ретінде қабылданады. 

Ал Павел Флоренскийдің шығармашылығында символдың табиғаты  

түрлі мәдениет құрылымының түйінді элементі. Символ ақиқаттың 

трансценденттік және имманенттік шектерін ажыратып білуге және адам 

болмысының абсолютке қатыстылығын анықтауға мүмкіндік береді. Оның 

пікірі бойынша символ өз-өзінен де жоғары тұрған болмыс болып саналады. 

Символ табиғатын шартты түрде алып қарасақ, «символдаушы» (зат, 

феномен) және «символданушы» (идея, ноумен) бірлік ретінде қаралады. 

Мұнда идея мен зат арасында қарапайым мағына ғана емес, сонымен бірге 

шынайы тепе-теңдік пайда болады. Мәдениеттің болмыстық негізінде жатқан 

символ адамзаттың әлеуметтік өмірін ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 
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Символдар көмегімен біз мәдениеттің типін анықтаймыз. Әрбір мәдениет 

типінің символы оның органикалық ерекшелігін көрсетеді. 

Символдың астарында жатқан терең мәнді біз қалай айқындаймыз? 

Символ бейнелеу тұрғысынан да, мазмұн тұрғысынан да әрқашан 

семиотикалық терең мәтіннен анық ажыратып алуға мүмкіндік беретін 

белгілі бір мәтіннен тұрады. Символдар мәдениет өзегі қызметін атқарады, 

сол себептен, олар мәтіндер мен орасан зор маңызды кодтарымен 

адамдардың дүниетанымдық білімдерін қордалайды, жинақтайды. Осыған 

байланысты мәтіндердің мәні герменевтикалық зерттеу тәсілдерімен 

түсіндіріледі. Қандай да болмасын, оқиға мәдениет феномені болуы үшін 

«жазба түрінде», яғни, мәтін элементі болуы керек. Мәдениеттің бұл 

мағынасындағы категориялық талдамасы  жалпы мәтіндердің жиынтығы 

ретінде көрініс табады. Мәдениет мәтіндері рухани мәдениет мазмұнын 

сипаттайды. Кең мағынада алсақ, мәтіндер белгілі бір өркениеттегі мәдени 

кодтармен өрнектелген символдар тізбегі. Ал «таңбалар мен символдарға 

айналған мәдени мәтіндер кодталған хабарламалар арқылы жарияланады. 

Этникалық қауымдастыққа жатқызудың бір белгісі ұжым мүшесінің 

«хабарлау тілін» білуі. Соңғысы диалог үшін аса қажетті шарт. ХХ ғасырдың 

әйгілі мәдениеттанушысы Освальд Шпенглер мәдениеттің құрылымы 

таңбалық-символдық категориялардан тұратындығын көрсетіп, оны 

«мәдениеттің жандануы» ретінде таныта отырып, «мәдениеттің рухы оянып, 

өзіндік санасына бетбұрған сәтінен бастап, барлық дүние олардың қандай 

символды таңдап алғанымен анықталады» [10] – деп пайымдайды.  

Мәтін сөз – талдаудың негізгі нысаны, яғни, ол сөздер мен нысананы, 

құбылыстар мен үдерістерді, түсінік пен құндылықтарды белгілейді. 

Мәдениетті қабылдау жадылар арқылы жүзеге асады. Символ – 

онтологиялық статусқа ие болған мәдениет іргетасы. Сондықтан, өзінің 

символдық болмысын ұғыну мәдениет философиясының мәдени-

философиялық ойлау ретіндегі міндеті. Мәдени-философиялық ойлау 

болмысының мұндай түсінігі символға болмыстық және танымдық мән-

мағына, семантика береді. «Егер мәдениет философиясы осындай үлгілерді 

анықтай алса, оның жаңа түсінігіндегі өз міндетін орындады деп және 

рухтың сыртқы көріністерінде оның мән-маңыздылығының бірлігін тапты 

деп есептеуге болады» [11]. Сонымен, символ ұғымын – онтологиялық 

статусқа ие болған мәдениет іргетасы, тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін 

беретін, терең мазмұн мен мағынаға толы, адамның танымдық қызметімен 

қоса әлеуметтік-мәдени әрекетінде де маңызды мәнге ие болатын категория 

деп ой түйеміз. 
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Резюме 

 

В статье рассматривается значение и роль символа как культурного 

феномена, а также раскрывается его культурно-социальная функция. 

Символы формируют историко-познавательное и духовно-информационное 

пространство общества. Являясь концентрированным выражением 

культурных ценностей, смыслов и значении символы способствуют 

воплощению в действительность духовного потенциала культурных посылов. 

На основе всестороннего анализа символических концепции доказывается, 

что символы, характеризующие мудрость и сочетающие в себе рациональные 

и иррациональные познавательные способности, выражают универсальные 

формы бытия совершенного человека. 

 

Summary 

 

The symbol and the function of the meaning of culture and it's place, mutual 

relations and their specialities will bi defined in this statement. Also the cultural 

phenomenon of social symbol will be defined. The symbols form historical 

cognitive and ecclesiastical informational space of society. Being concentrated 

expression of cultural values, senses and meaning symbols assist the embodiment 

into reality of ecclesiastical potential of cultural parcels. It has been proved that on 
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the basis of comprehensive analysis of symbolic concept, the symbols 

characterizing wisdom and combining rational and irrational  сognitive abilities 

express universal forms of being a perfect person. 
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экономикалық және саяси аспектілерде әлемнің маңызды бөлігіне айналуда. 

Әлемдік саясатта және жаһандық экономикалық климатты қалыптастыруда 

Қытай Халық Республикасы (ҚХР) ерекше орын алады. 

Қытай Америка Құрама Штаттарымен тығыз экономикалық қарым-

қатынаста болғанына қарамастан, халықаралық мәселелер бойынша 

тәуелсіздікке ие. 1949 жылы Қытайдың  Тәуелсіздігін алуын батыстықтар  

"Қытайдың жоғалуына" теңеді , алайда ҚХР жарты ғасырдың ішінде 

алдыңғы қатарлы мемлекеттердің біріне айналды, 2016 жылы юань резервтік 

валюта мәртебесін алды. Қытай экономикасының қарқынды өсуі ҚХР 

халықаралық қатынастарының даму перспективаларын және жаһандық және 

аймақтық гегемония мәселесінде АҚШ-пен бәсекелестікті талдау 

қажеттілігін тудырады.  

Мақаланың мақсаты - Қытайдың жаһандық немесе аймақтық гегемон 

ретіндегі нақты жағдайын талдау және позицияларын  бағалау. Жоғарыда 

көрсетілген мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай міндеттерді орындау қажет: 

1. Постбиполярлық дәуірдегі әлемдік саяси процестердің негізгі 

тенденцияларын зерттеу. 

2. Қытай гегемониясының перспективаларын З. Бжезинский ұсынған 

критерийлер арқылы талдау. 

3. Қытайдың ұлттық мүдделерін оның сыртқы саяси стратегиясы 

аясында анықтау және сипаттау. 

4. ҚХР ұлттық қауіпсіздігінің ішкі және сыртқы қатерлеріне талдау 

жүргізу. 

5. Қытайдың әлемдегі позициясының болжамды сценарийін жасау. 
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Қытай қазіргі әлемдік экономикалық жүйеде 
КСРО-ның ыдырауы әлемдік саясаттағы биліктің заңды 

монополиялануына әкелді. Әлемнің барлық елдері үшін міндетті 

халықаралық құқықтық нормалары егер Америка Құрама Штаттарының 

ұлттық мүдделеріне қайшы келсе АҚШ тарапынан бұл нормалар еленбеді. 

Бұл тұрғыда АҚШ-тың Югославияға «гуманитарлық араласуын» мысалға 

алуға болады (1999), Ирактағы адам құқықтарының өрескел бұзылуы немесе 

американдық әскери контингенттің Сирияда заңсыз болуы. АҚШ гегемон- 

мемлекетіне айналды, ал оған дәлел, Имануэль Уоллерстайнның пікірі «АҚШ 

үстемдігінің жоғары болғаны соншалықты гегемонның одақтастары 

клиенттік мемлекеттердің позициясын, ал гегемонның қарсыластары 

қорғаныс позициясын ұстанады» [1]. Өз кезегінде З. Бжезинский АҚШ-ты 

гегемон деп атай отырып, елдің көшбасшылығын анықтайтын төрт негізгі 

критерийді анықтайды: 

- әскери саладағы үстемдік. бүкіл әлемге әскери контингентті 

орналастыра алу мүмкіндігі; 

- экономикалық артықшылық.  ІІ дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезеңде 

әлемдегі экономикадағы теңгерімсіздіктің төмендеуіне қарамастан АҚШ 

әлемдік ЖҰӨ-нің шамамен 50%-ын қамтамасыз ете білді, АҚШ  әлі де 

әлемдік экономикаға үлкен әсер етуші факторлардың бірі; 

- технологиялық саладағы абсолютті көшбасшылық; 

- американдық өмір салтының тартымдылығы [2]. Бжезинский тек 

мәдениетті атап өтсе де, жалпы әлеуметтік саланы оның ішінде: білім беру, 

денсаулық сақтау және т.б. дамыған жүйе, әсіресе жастар үшін тартылыс 

объектісі  болып табылады. 

 АҚШ-қа экономикалық тұрғыдан қарсы тұруға мүмкіндігі бар жалғыз 

мемлекет немесе батыстық алпауытқа шығыстық жалғыз альтернатива -

Қытай. Ноам Хомский Қытай туралы былай дейді: "Әлемдегі супер держава 

үшін барлық ықтимал қауіптердің ішінде бір ғана қарсылас сабырлы және 

батыл түрде басын көтере алады. Бұл Қытай." [3] 

Өз кезегінде, Азия-Тынық мұхиты аймағы жаһандық экономиканың 

флагманының бірі екені анық. Ал Қытай Азия-Тынық мұхиты аймағындағы 

ең маңызды экономикалардың біріне ие. Қытай экономикасының өсу 

қарқыны баяулауға бейім болса да, жылына 6-7% көрсеткішімен  рекордтық 

деңгейге жетеді.Бұл көрсеткіш әлемнің кейбір дамыған елдерінің 

көрсеткіштерімен салыстырғанда анағұрлым жоғары. 
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Сурет 1. 2016 жылы әлемнің кейбір елдерінің ЖІӨ өсімі 

 

Айта кету керек, бұл көрсеткіш ондаған жылдар бойы сақталып келуде. 

 
Сурет 2. Ағымдағы бағалардағы Қытайдың ЖІӨ өсу динамикасы 

 

Алайда, мұндай динамикалық өсу тұтастай алғанда Азия елдеріне тән. 

Мәселен, 2016 жылы Үндістанның ЖІӨ өсімі  7,11%, Индонезияда – 5,02%, 

Малайзияда – 4,22% құрады. Осыған қарамастан, Қытай ЖІӨ көлемі 

бойынша АҚШ-тан кейін (18,624475 трлн. АҚШ долл.)  екінші орында 

(11,199145 трлн. АҚШ долл.)  және ең жақын қарсыласы – Жапониядан екі 

есе көп (4,940159 трлн. долл. АҚШ). [4]. CEBR мәліметтері бойынша, 2032 

жылы Қытай әлемдегі ең үлкен экономикаға айналады [5]. Екінші жағынан, 

ХВҚ мәліметтері бойынша, Қытай 2014 жылы ЖІӨ сатып алу қабілетінің 

паритеті бойынша қайта есептеу кезінде АҚШ-ты басып озды және әлі де 

көшбасшылықты сақтап келеді [6]. 
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Американдық саясаттанушы және саяси реализм мектебінің негізін 

қалаушы Ганс Моргентаудың пікірінше, кез – келген мемлекеттің сыртқы 

саясатының басты мақсаты жаһандық немесе аймақтық гегемонияға қол 

жеткізу және Еуразия континентінің негізгі сипатын ескере отырып, 

аймақтық гегемонияны жаһандық деңгеймен теңестіруге болады. Бір 

жағынан, Қытайдың әлемдік гегемонияға деген ұмтылысына ҚХР Төрағасы 

Си Цзиньпиннің әлемнің көп полярлы құрылымын құптайтыны туралы 

бірнеше рет айтқан мәлімдемелері қарсы көзқарас тудыруы мүмкін, бірақ 

екінші жағынан, Қытайдың сыртқы саясаты мен менталитетінің ерекшелігін 

ескерген жөн. Төрағаның мәлімдемесіне сүйенсек ҚХР саясаты "жұмсақ 

күш" саясатына сәйкес келеді, сондай-ақ Қытай дипломатиясының 

стратагемалық сипатына сәйкес келеді [7]. 

Бірақ Қытайдың "жұмсақ күші" Джозеф Наем ұсынған – "жұмсақ күш" 

тұжырымдамасының классикалық анықтамасынан өзгеше. Әрбір мемлекеттің 

"жұмсақ күші " бір-бірінен көп немесе аз дәрежеде ерекшеленетінін ескере 

кеткен жөн. Сонымен, Қытайға тән саясаттың жеті бағытын былай бөліп 

көрсетуге болады: 

1) қытай тілін танымал ету; 

2) Қытайдың мәдени ерекшеліктері мен дәстүрлерін насихаттау; 

3) білім беру байланыстарын кеңейту; ; 

4)экономикалық байланыстарды және ғылыми-техникалық 

ынтымақтастықты дамыту; 

5) халықаралық дамуға жәрдемдесу; 

6) қоғамдық дипломатияны дамыту; 

7) диаспораны қолдау. 

Жоғарыда айтылғандар Қытайдың негізгі мақсаты Еуразиядағы ықпалды 

күшейту арқылы жаһандық гегемонияға қол жеткізу деп болжауға негіз бол 

алады. Қытайдың әдістері 16-шы шақырылған ҚКП ОК IV Пленумы 

белгілеген "жұмсақ күш" қағидатына сәйкес келеді, ол "төменнен" 

экономикалық және мәдени экспансиясын қамтиды, яғни мемлекеттің 

тікелей өзімен (ықпал ету объектісімен) емес, оның әлеуметтік 

құрылымдарымен, халықпен өзара іс-қимыл арқылы байланыс орната 

отырып "Қытай қатері"туралы мифті жоққа шығару. 

Жоғарыда аталған бағыттардың кейбіріне назар аударайық. Атап 

айтқанда, Қытайдың Еуразиядағы интеграциялық бірлестіктермен сыртқы 

сауда байланысындағы рөлінін өсіп келе жатқанын атап өту маңызды. 

Еуростаттың мәліметтері бойынша Қытай әлемнің басты экспорттаушысы.  
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Алайда Қытай ЕО-қа басты экспорттаушы елдердің бірі, бұл қандайда 

бір дәрежеде ЕО-қа деген тәуелділікті тудырады. 

ҚХР сыртқы саудасының даму ерекшеліктерінің бірі халықаралық 

есептеулерде АҚШ долларынан бас тартуға ұмтылу және ұлттық валютаның 

артықшылығы (долларсыздандыру), бұл да АҚШ-тың ұлттық мүдделеріне 

қайшы келеді. Осы тенденцияларға сәйкес Пекин юаньмен мұнай 

фьючерстерінің сауда-саттығын іске қосқанын мәлімдеді, Бұл жаһандық 

қаржы-экономикалық жүйе аясында АҚШ-тың үстемдігіне қауіп төндіреді. 

Сондай-ақ Қытайдың экономикалық ықпалының күшеюі Еуразияны 

жоғары жылдамдықты интермодальдық көлік дәліздерімен байланыстыруға 

тиіс "Бір белдеу-бір жол" бастамасын іске асыру арқылы мүмкін болады. Бұл 

дәліз әлем халқының 63%-ы орналасқан аумақты қамтиды. Айта кету керек, 

бұл жобаның барлық қатысушылары оны іске асырудан бірдей пайда 

көрмейді. Ең үлкен экономикалық әсер АТМА, оның ішінде Қытайға тиесілі , 

ал дәліз өтетін елдер тауарларды жеткізу құны мен уақытын қысқартуда ғана 

ұтады. 

Осылайша, ҚХР жаһандық экономикада барған сайын маңызды рөл 

атқарады және Батыспен тығыз экономикалық интеграцияға түсе отырып, 

АҚШ-ты экономикалық гегемон дәрежесінен ығыстыруға бағытталған 

жобаларды айқын жүзеге асырады. 

Қазір Қытай экономикасының құрылымы біртіндеп өзгеруде. Бұрын 

ҚХР зауыт елі болатын, өйткені салыстырмалы түрде арзан жұмыс күші 

шетелдік инвестициялардың келуіне және жаппай өндірістің Қытайға 

ауысуына ықпал етті. Қазіргі уақытта қытай экономикасы ішкі тұтынуға 

қайта бағдарлануда, бұл ретте қалыптасқан жағдайларда инновациялар 

өсудің негізгі көзі болуы тиіс. Қытай үшін ең қызықты бағыттар "үлкен 

деректер" (big data) технологиялары, жасанды интеллект (AI) және қаржы 

саласындағы цифрлық технологиялар болып табылады. Үш негізгі фактор 

Қытай
17%

ЕО
16%

АҚШ
12%Жапония

5%
Оңтүстік Корея

4%
Канада

3%

Басқа елдер
43%

ТАУАРЛАР ЭКСПОРТЫ БОЙЫНША ӘЛЕМДІК НАРЫҚТАҒЫ ЕЛДЕРДІҢ ҮЛЕСІ, 2016 Ж
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Қытайдың осы технологияларды дамытуға қызығушылығы мен әлеуетін 

анықтайды: 

1. Жылдам өсіп келе жатқан және салыстырмалы түрде жас Қытай 

нарығы қысқа мерзімде Цифрлық бизнес-модельдерді коммерцияландыруға 

мүмкіндік береді. 

2. Қытайдың үш интернет алыптары-Baidu, Alibaba және Tencent – 

қуатты сандық экожүйені жасайды, бұл технологияларды дамыту және 

оларды жүзеге асыру үшін негіз болып табылады. 

3. Қытай билігі цифрлық нарықтағы ойыншыларға инвесторларды 

ынталандыратын нормативтік реттеу енгізілгенге дейін тәжірибе жасауға 

мүмкіндік берді. 

Айта кету керек, қазіргі уақытта қытай экономикасының 

диджитализациясы АҚШ көрсеткіштерінен әлі де артта қалып отыр, бірақ 

алшақтық барған сайын тез қысқаруда. 2013 жылы АҚШ экономикасы 

Қытайға қарағанда 4,9 есе цифрландырылған болса,  2016 жылы бұл 

көрсеткіш 3,7-ге дейін төмендеген. 

Жоғары ғылыми технологияларды дамытуда сирек кездесетін металдар 

маңызды рөл атқарады, олар электр құрылғыларының, реактивті 

қозғалтқыштардың, турбиналардың және т. б. кез-келген түрін өндіруге 

қажет. 

Мұнда да Қытай сөзсіз көшбасшылыққа ие, ол 2011 жылы сирек 

кездесетін өңделмеген металдардың экспорты ҚХР-да шектелген кезде, 

әлемдік нарықтарда бағаның бес есе өсуіне себеп болды. Әлемдегі сирек 

кездесетін металдардың қорлары туралы мәліметтер де Қытай монополиясын 

көрсетеді. 

 

 
Жоғарыда айтылғандарды негізге ала отырып, АҚШ-тың жоғары 

технологиялар саласындағы қазіргі көшбасшылығына қарамастан, ҚХР-ның 

IT-сектордың өсуі мен дамуы үшін әлеуеті бар, бұл жаңа технологиялық 

жолға көшуге және экономиканы неғұрлым тиімді және бәсекеге қабілетті 

етуге мүмкіндік береді деген қорытынды жасауға болады. 

Қытайдың экономикалық ықпалының өсуімен қатар, "жұмсақ күш" 

саясатының негізгі бағытының бірі Қытай мәдениеті мен тілінің қарқынды 

таралуы. Осы ұмтылыстарды жүзеге асыра отырып, ҚХР білім министрлігі 
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қытай тілі мен мәдениетін таратуға, сондай-ақ басқа елдермен достық қарым-

қатынастарды дамытуға бағытталған Конфуций институттарының 

тәжірибесін дамытуда. 

Қазіргі уақытта қытай тілі тасымалдаушылар саны бойынша әлемде ең 

кең таралған (1320 млн.тасымалдаушы) және шамамен 100 млн. адам қытай 

тілін үйренуде [8]. Қытай іскерлік (экономикалық) аспектіде неғұрлым 

тартымды болса, осы елдің тілі мен мәдениетін үйрену соғұрлым қажет 

болады. 

ҚХР-ның саяси ықпалының тағы бір көрінісі елдің әскери күші. ҚХР 

ядролық клубқа мүшелігімен, Қытай Қарулы Күштері – Қытай Халық-

азаттық армиясы (ҚХАА) – әлемдегі ең үлкен (2018 жылдың басындағы 

жағдай бойынша белсенді қызметте шамамен 2 миллион адам). Бір жағынан 

ҚХАА Ресей немесе АҚШ әскерлерімен салыстырғанда үлкен жауынгерлік 

тәжірибеге ие емес, бірақ-жоғары мотивацияланған және жақсы 

жабдықталған. Әсіресе Әскери-теңіз күштерін модернизациялау курсы және   

"Қытайдың жаңа Әскери доктринасы" американдықтардың алаңдаушылығын 

тудыруда.  

Осылайша, ҚХР-ның даму динамикасы және халықаралық аренада 

Қытай ықпалының таралуы әлемде АҚШ-тың гегемониясына қауіп бар деген 

қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Қауіп-бұл аспан асты елі қолданатын 

әдістерден келеді. ҚХР сыртқы саясатының негізі "жұмсақ күш" стратегиясы 

және әлемдік гегемонияға қол сұғудан декларативті түрде бас тарту болып 

табылады. Қытайдың экономикалық байланыстарының дамуы өз кезегінде 

қытай мәдениетіне қызығушылық тудырады және одан да жақын 

мәдениетаралық өзара қарым қатынасты дамытады. Маккиндердің геосаяси 

теориясына сүйене отырып, Қытай Еуразияда негізгі мәнге ие елдермен және 

интеграциялық бірлестіктермен өзара қарым-қатынасые күшейтеді. 

Қытай әлемдік саяси жүйеде көшбасшылық етуі үшін Аспан асты елінің 

ұлттық қауіпсіздігіне төнетін қатерлерді қарастыру қажет. 

 

ҚХР ұлттық қауіпсіздігіне ішкі және сыртқы қатерлер 

Сарапшылардың пікірінше, мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігін 

қамтамасыз етуге арнайы "қытайлық көзқарас" бар, ол келесі қағидаттарға 

негізделген: 

– тек өз күшіне сену қажеттілігі;  

- тәуелсіз сыртқы саясатты жүргізу; 

- әскери-саяси блоктарға қатыспау; 

– АҚШ гегемонизміне қарсы тұру. 

Ұлттық қауіпсіздік экономика, ғылым және технология, ішкі саяси 

тұрақтылық және әскери күштен тұратын мемлекеттің күшіне тәуелді. 

Қытайдың ұлттық қауіпсіздігінің негізгі элементі-экономикалық қауіпсіздік, 

ол бейбіт орта құру арқылы қауіпсіздіктің әскери-саяси аспектісі және 
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аймақтық көршілермен интеграция жасай отырып  экономикалық аспект 

арқылы жүзеге асырылады. 

Әдетте қауіптерді ішкі және сыртқы қауіптерге шартты түрде бөледі, 

бірақ халықаралық қатынастардың анархия жағдайында белгілі бір қауіптер 

бір-бірімен байланысты емес деп айту қиын, яғни, объективті түрде 

күрделілік туындайды. Дегенмен, жүйелеу және жеңілдету үшін біз 

қауіптерді макро деңгейден бастап бөлек қарастыра аламыз. 

ҚХР ұлттық қауіпсіздігіне сыртқы қауіптерді жаһандық және аймақтық 

деп бөлуге болады. Жаһандық деңгейде  Қытай мен АҚШ арасындағы қарама 

– қайшылықты аламызда, бірақ күшті экономикалық тәуелділікке 

байланысты және екі елде де ядролық қарудың болуы дипломатиялық оң 

қарым-қатынас қалыптастыруға кедергі болып тұр. АҚШ Қытай жағалауына 

жақын Оңтүстік Кореямен бірге жаттығулар ұйымдастырып, ҚХР мен АҚШ 

арасынлағы қатынас одан әрмен шиелінесе түсті, бұл туралы Қытай СІМ 

АҚШ аймақтағы шиеленісті арттырды деп, қатты сынға алған . Шын мәнінде, 

АҚШ күшейіп келе жатқан Бейжіннен қауіпті сезетіні анық,  Бейжіннің 

позицияясын нығайтуды тоқтатудың екі жолы бар: 

1) Азия-Тынық мұхиты аймағында әскери қақтығыстың пайда болуына 

ықпал ету, атап айтқанда бұл «аспан асты» елінің технологиялық және жалпы 

экономикалық дамуына кедергі келтіруі мүмкін; 

2) Қытайды экономикалық тұрғыдан "сауда соғыстарымен" қорқытып, 

санкциялар қолдану арқылы басу(Трамп билігі кезінде солай болып келген). 

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің өңірлік аспектісі терроризм 

мәселесімен және онымен бірге жүретін заңсыз қызмет түрлерімен – қару 

контрабандасымен, есірткі бизнесімен және заңсыз көші-қонмен байланысты. 

Өз кезегінде негізгі ішкі қатерлерге мыналар жатады: ұйғыр 

сепаратизмі; демографиялық дағдарыс; жоғары корпоративтік қарыз; 

экология. 

Жоғарыда аталған қауіптерді қысқаша қарастырайық. 

Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық ауданындағы (ШҰАА) сепаратистік 

жағдай осы аймақтың XVIII ғасырда Цин империясына қосылған сәтінен 

бастап жалғасып келеді. Осыншша уақыт бойы ұйғырларды Қытай 

қауымдастығына біріктіру мүмкін емес болды, себебі  олардың ислам дінінің 

өкілдері болуында. 

Ғасырлар бойы сепаратистер көтерген бірнеше рет көтерілістер аяусыз 

басылды және ШҰАА кейіннен де тәуелсіз болуы мүмкін емес. Алайда, бұл 

өңірдің, біріншіден, халықаралық террористік ұйымдардың жандануы, 

екіншіден, ШҰАА Жаңа Жібек жолының тармағы өтетін стратегиялық 

маңызды өңір болуы қиындатып отыр. Қазіргі уақытта бұл аймақтағы 

жағдайлар ҚХР билігінің бақылауында болса да, ШҰАА-дағы сепаратизм 

ҚХР-ның ұлттық қауіпсіздігі үшін тұрақты қауіп болып қала береді. 

Аса маңызды мәселелердің бірі "Бір отбасы – бір бала"саясатының 

нәтижесінде пайда болған демографиялық дағдарыс. Алайда, бұл саясат бір 
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жағынан қажетті нәтижелерге әкелді, атап айтқанда туудың төмендеуі және 

халықтың өсу қарқынының төмендеуі. 

           
Сурет 5. Туудың жиынтық коэффициенті 

 

Жоғарыдағы диаграммадағы деректерден көріп отырғанымыздай, 2000 

жылға қарай туу коэффициенті, оның ішінде бір әйелге туудың орташа саны 

1,5-2-ге дейін төмендеді және ондаған жылдар бойы осы көрсекішті сақтап 

қалған. Екінші жағынан, мұндай саясат гендерлік тепе-теңдікке әсер етті, 

өйткені ата-аналар ұрпақ жалғастырушы ретінде ұл бала қалдырғанды жөн 

көреді. Бұл теңгерімсіздік Қытайдағы халқының қартаюына алып келді. 

Мәселен, 2020 жылға қарай әлемнің 65 жастан асқан барлық халқының 24%  

ҚХР-да болады. Ал 2050 жылы 80 жастан асқан халық саны 392 миллион 

болуы мүмкін, бұл көрсеткіш қазіргі уақыттағы көрсеткіштен үш есе көп [9]. 

Бұның салдары Қытай экономикасы үшін келесідей әсер етуі мүмкін: 

- ЖІӨ-дегі түпкілікті тұтыну үлесінің қысқару; 

- ұзақ пайдаланылатын тауарларға ішкі сұраныстың тұрақсыздығы; 

- жұмыс күшінің тапшылығы; 

- қаржылық ауыртпалықты арттыру. 

Қазіргі кезеңдегі Қытайдың ұлттық қауіпсіздігіне ең маңызды 

қауіптердің бірі-бұл АҚШ пен ЕО-ның корпоративтік қарызынан асатын 

үлкен корпоративтік қарыз. Қытайдың қаржы жүйесі туралы айта отырып, 

Қытай Халық банкінің басшысы Чжоу Сяочуан тым үлкен корпоративтік 

қарызды елдің қаржылық тұрақтылығына қауіп төндіретін басты мәселе деп 

атады [10]. 2016 жылы ҚХР корпоративтік қарызы жалпы ішкі өнімнің 160% 

- ын және 18 трлн. АҚШ долларын құрады. Сондай-ақ Қытай 10 жыл ішінде 

(2007-2008 жылдардағы әлемдік қаржы дағдарысынан) корпоративтік 

борыштың әлемдік өсуінің 86% - ын қамтамасыз еткен. Бұл жағдай ҚХР 

қаржы жүйесінің әлсіздігін көрсетеді, бұл елдің ықтимал экономикалық 

көшбасшылығына күмән келтіреді. Бірақ Қытайдың саяси жүйесінің, 

экономикалық құрылымының және әкімшілік ресурсының ерекшеліктерін 

ескермей кетуге болмайды. 
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Ұлттық қауіпсіздікке тағы бір қауіп-қатер ҚХР-да өнеркәсіптік 

өндірістің қарқынды дамуына байланысты ауа мен тұщы судың ластану 

деңгейінің қарқынды өсуі. Негізгі проблема - алдын ала тазартусыз 

қолданысқа жіберілген газ және көмірді жағудың нәтижесінен ауаның  ұсақ 

бөлшекерге дейін ластануы. Айта кету керек, Қытайдағы электр 

станцияларының шамамен 80%-да көмір жағылады, бұл төмендегі 

атмосфераға СО2 шығарындыларының динамикасында көрсетілген (суретті 

қараңыз. 7). 

 
Сурет 6. Көмірқышқыл газы шығарындыларының динамикасы (CO2) (жан 

басына шаққанда тонна) 

 

Осылайша,Қытайдың жай ғана ең мүмкін мүмкіндігі жоғары шығыстық 

альтернатива емес әлемдік гегемонға айналуы үшін шешілуі қажет ең өзекті 

деген мәселелерін қарастырып өттік. Әрі қарай ҚХР дамуының болжамды 

модельдерін жасауға және елдің орта және ұзақ мерзімді перспективалардағы 

рөлін анықтайтын боламыз. 

Қытайдың алдағы уақытта әлемдік аренадағы орнын болжау. 

Жоғарыда айтылғандар Қытайдың алдағы уақытта ұзақ мерзімді 

кезеңдегі  халықаралық қатынастағы позициясын болжауға мүмкіндік береді.  

Барлық жағдайларды саралай келе ұзақ мерзімді кезеңде екі мүмкін 

сценарийді көрсете аламыз: 

1. Теріс; 

2. Позитивті (Жаңа биполярлық). 

Теріс сценарий аясында Қытайдың жаһандық және аймақтық Гегемон 

рөліндегі позициясын нығайтуға кедергі келтіретін ұлттық қауіпсіздікке 

төнетін қатерлерді жүзеге асыру қарастырылған. АТМА-дегі ірі актерлер 

ҚХР-мен саяси және экономикалық аспектілерде бәсекелес болады. Атап 

айтқанда, бұл кезеңде аймақтағы ең маңызды қарсылас – Үндістан. Әсіресе 

Ресей-Үндістан немесе Үндістан-АҚШ форматындағы серіктестіктер қауіпті, 

бұл Қытайдың ұлттық мүдделеріне қайшы келеді. Жалпы, ішкі 

экономикалық проблемалар кешені экономикалық өсуге әсер етеді. Бұл 
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тұрғыда Пекиннің стратегиялық серіктесі болып  Ресей маңызды орын алады, 

сондықтан оның геосаяси және экономикалық жағдайы Қытайдың дамуына 

әсер етеді. 

Егер Қытай аймақта АСЕАН елдерімен сындарлы диалог құрып, 

ынтымақтастықтың тиімді шарттарын ұсына отырып өз "ойын ережелерін" 

құрып, ұлттық экономиканың технологиялық серпінін қамтамасыз ете 

алмаса,  АҚШ АСЕАН елдерімен әскери-саяси ынтымақтастықты дамытады, 

бұл ҚХР-ның геостратегиялық мүдделеріне қауіп төндіреді, екіншіден, 

Қытай аймақтық көшбасшылықта басқа әлеуетті мемлекеттерге жол беріп 

қояды. Сайып келгенде, Бейжің Вашингтонның "ойын ережелерін" қабылдап, 

шабуылдаушы позициясынан қорғаныс позициясына өтуіне мәжбүр болады. 

Бұл жағдайда Қытайдың "жұмсақ күш" саясаты тиімсіздігін көсетеді.  

Бейтарап сценарий шеңберінде "көпполярлыққа көшу"ретінде 

ұсынылатын халықаралық қатынастардың жаңа жүйесін құру бойынша ҚХР 

Үкіметі қойған қадамдарды іске асыру көзделеді."Бір белдеу – бір жол" 

жобасын іске асыру Еуразия континентін неғұрлым тығыз байланыстыруға 

және Қытайдың ұлттық экономикасының дамуына серпін беруге мүмкіндік 

береді, ол өз кезегінде қосылған құны жоғары өнімдерді ішкі тұтынуға және 

өндіруге көшеді. Экономикалық байланыстардың дамуымен "жұмсақ күш" 

саясаты» неғұрлым нәтижелі болады, бұл батыстандыруға мәдениетіне 

альтернативаны, яғни «қытайтану» толқынын тудыраттын болады. Батыс 

тарапынан Ресейге қатысты агрессиялық іс-қимылдарға байланысты ЕАЭО  

Қытай КСРО рөлін атқара алатын "жаңа әлемдік үкіметті" қалыптастыру 

алаңына айналуы мүмкін. Шындығында, бұл жаңа әлемдік тіртіпті тудырып, 

биполярлық жүйенің қалыптасуына әкеледі. 

 

Қорытынды  
Зерттеу нәтижесінде келесі тұжырымдар жасалды. 

1. Постбиполярлық дәуірдегі халықаралық қатынастар экономикалық 

әлеуеті де, саяси амбициясы да жоғары жаңа ірі акторлардың пайда 

болуымен сипатталады. Өз кезегінде, ағымдағы гегемон елдің ішкі 

мәселелері (Америка Құрама Штаттары) оларды әлемнің стратегиялық 

аймақтарындағы сыртқы саяси белсенділіктерін төмендетуге мәжбүр етеді.  

2. З. Бжезинский ұсынған гегемон критериилеріне сүйене отырып, 

Қытай қысқа мерзімде аймақтық гегемонға айналуы мүмкін деп айтуға 

болады, өйткені оның қажетті әлеуеті мен стратегиялық орналасуы бар.  

3. Қытайдың ұлттық мүдделері "жұмсақ күш" саясатын іске асыру, 

мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ ЕАЭО 

және АСЕАН-мен стратегиялық әріптестікті дамыту арқылы жаһандық 

деңгейге алып келуі мүмкін өңірлік гегемонияға қол жеткізуден тұрады. 

4. Сыртқы саяси стратегияны іске асыру үшін Қытай ұлттық 

қауіпсіздікке қауіп төндіретін мәселелерді шешуі керек. 
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Ұзақ мерзімді перспективада АҚШ пен ҚХР-ның әлемдік саяси 

аренадағы геосаяси мүдделерін ескере отырып, жаңа биполярлық тепе-

теңдікті орнайтыны сөзсіз.  
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Резюме 
 

В статье доказано фактами, что единственная страна которая сможет 

противостоять сегодняшнему мировому гегемону США это КНР. То есть 

Восточная альтернатива Западной гегемонии. Тщательно проанализированы 

внутренняя и внешние политики Китая, и рассмотрены его перспективы 

становлентя в будущем мировой гегемонией. В том числе в этой статье 

перечислены препятствия на пути Китая и важность их решения для того 

чтобы стать могущественной державой.  

 

Summary 
 

The article proves that the only country that can resist the current world 

hegemon of the United States is China. That is, the Eastern alternative to Western 

hegemony. The article thoroughly analyzes China's domestic and foreign policies 

and examines its prospects for becoming a global hegemony in the future. This 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4130137
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2016%20China%20Military%20Power%20Report.pdf
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2016%20China%20Military%20Power%20Report.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-15/china-s-zhou-warns-corporate-debt-too-high-urges-fiscal-reform
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-15/china-s-zhou-warns-corporate-debt-too-high-urges-fiscal-reform


Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений в условиях поликультурного общества 

 

245 

 

article also lists the obstacles to China and the importance of solving them in order 

to become a powerful power. 
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Кіріспе 

Еуропада XIII ғасырда басталған өнеркәсіптік революция табиғат пен 

адам арасындағы қарым-қатынасқа айтарлықтай өзгерістер енгізді. Белгілі 

бір уақытқа дейін адам, басқа тіршілік иелері сияқты, экожүйенің табиғи 

құрамдас бөлігі болды және табиғат заңдылықтары бойынша өмір сүрді. 

Неолиттік революция заманынан бастап адамзат пен табиғат арасындағы 

байланыс өзгеру жолына түсті [2]. Жер бетін адам танымастай өзгерткен 

ғылыми - техникалық жетістіктер, өнеркәсіптің дамуы мен 

индустрияландыру әлемді дүр сілкіндірген экологиялық дағдарыстың 

бастауы болды. Бүгінгі күнде Жер адамзатқа өзінің бар байлығын беріп, өзі 

барынан айырылып, қирау үстінде. Адам табиғат сыйларын аяусыз тұтынуда, 

бірақ бұл әлемде ештене мәңгілік емес. Күн сайын миллиондаған тонна 

мұнай, табиғи газ, көмір, минералдар мен пайдалы қазбалар жер астынан 

өндіріледі, атмосфераны улайтын, ауаға көптеген ластаушы заттарды 

шығаратын зауыттар мен фабрикалар салынады. Ауа қабаты ғана емес, 

өзендер, көлдер, су қоймалары мен теңіздер улы қалдықтардың 

шығарылуының құрбаны болуда [3]. 

Табиғат әрқашан адамзатқа сұлулық, үйлесімділік және өмір сүруге 

қолайлы жағдайлар сыйлаған. Ал біз Табиғат анаға жауап ретінде 

қайтарғанымыз осы ма? Экологияны жақсарту мақсатында келесі 

қадамдарымыз қандай болмақ? Бүгін осы тақырып аясында ой қозғап 

отырмын және бұл мәселені балалық шақтан жаныма жақын Алматы 

қаласының мысалында талдауды жөн көрдім. 

Жұмыстың өзектілігі: Экологиялық проблемалар Алматы қаласының 

рельефтік-климаттық ерекшеліктерімен күрделенеді. Қаланың таулы 

бөктерде орналасуы атмосфераның төменгі қабатында зиянды заттардың 
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жиналуына және сол арқылы улы тұманның пайда болуына әкеледі. Бұл өз 

кезегінде тұрғындардың денсаулығына және жалпы қаланың экологиялық 

жүйесіне кері әсерін тигізеді. 

Жұмыстың мақсаты: Алматы қаласының экологиялық әл-ауқатының 

барлық кемшіліктерін анықтау. Аймақтағы экологиялық проблемаларды 

шешудің оңтайлы жолдарын іздеу және ластану деңгейін төмендету. Қала 

тұрғындарын саналы тұтынуға және табиғатты аялауға шақыру. 

Зерттеу әдістері: Статистикалық орталықтардың мәліметтері мен қала 

тұрғындары арасында жүргізілген сауалнама нәтижелерін саралау, берілген 

тақырып аясында ғылыми жұмыстар жүргізген ғалымдардың еңбектеріне 

талдау жүргізу. 

Негізгі бөлім 

1991 жылы 16 желтоқсан күні ғасырлар бойы армандаған, қан мен тер 

төгіп асыға күткен тәуелсіздігіміздің іргесі қаланды. Бар әлемге өзіндік 

тарихы, тілі мен дәстүрі бар жаңа мемлекет - Қазақстан Республикасының 

пайда болғаны жарияланды. Дамудың дұрыс бағытын таңдау жолында 

бейбітшілік пен келісімді сақтап, өткенді ескере отырып, нық сеніммен 

болашаққа қадам бастық. Халықаралық сахнада егемен Қазақстанның әсем 

астанасы ретінде Алматы қаласының аты жаңғырды. 

Алматы - көпқырлы, сан тағдырлар тоғысқан, бойына туған жердің 

құдіретін сіңіріп, көптеген көрнекті оқиғалардың куәгері болған ерекше қала. 

Ол талай ғасырды бастап өткеріп, әр заманның келбетіне сай өсіп, дамып, 

өзгеріп отырды. Тарихи жолы тереңге тартқан Алматы - Қазақстан 

Республикасының егемендік алу кезеңі мен тәуелсіз мемлекет атану 

жылдарында елімізде болған барлық саяси процестермен қатар дамыды және 

оның пайда болуы мен дамуы көптеген елдер мен халықтардың назарын 

өзіне аудартты. Астана мәртебесінен айырылғанмен, еліміздің экономика, 

ғылыми-техника мен мәдениет орталығы атанды. Дегенмен, айналаға көз 

жүгіртсек қоршаған ортаның мінсіз еместігін бірден аңғарамыз. Сол себептен 

көгілдір аспанды бұлт торламай тұрғанда, біздің сөзден іске көшуіміз 

алдымызда тұрған ең басты шарт. 

Халық санының, қала құрылысының, өнеркәсіп пен көліктің өсуімен, 

сонымен қатар басқа да антропогендік факторлардың пайда болуымен 

Алматы қаласында экологиялық мәселелер күннен күнге өткір бола түсуде. 

Оңтүстік астананың экологиялық әл-ауқаты қала басшылығының да, Алматы 

жұртшылығының да назарын аударатын басты нысандардың біріне айналды. 

Түрлі статистикалық орталықтар мен баспасөз беттерінде жарияланған 

мәліметтер Алматының күрделі экологиялық жағдайы жайында көптеген 

дәлелдемелер келтіреді. Қаламыздың атмосфералық ауа қабатының, 

топырағы мен суының жағдайы әрбір алматылық тұрғынды алаңдатады. Сол 

себептен қала басшылығы экологиялық мәселені шешуді тұрақты дамудың 

негізгі басымдылығының бірі ретінде анықтады. Қала экологиясына тікелей 

немесе жанама әсер ететін негізгі факторлар - оның аумағы мен халқы. Біздің 
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қаламыз тез өсуде, бірақ бұл процесс көбінесе сыртқы бағытта емес, қаланың 

ішкі аудандарына қарай жүреді. Қала сыртындағы жаңа территорияларды 

игерудің орнына, керісінше бұрын саябақтар, скверлер, бассейндер мен 

субұрқақтарға арналған аумақтарда тұрғын үйлер мен түрлі басқа саладағы 

ғимараттар салынуда. Күннен күнге урбанизация деңгейі көтеріліп, халық 

саны жоғары қарқынмен өсуде. Соңғы мәліметтер бойынша, Алматы 

қаласының тұрғындарының саны 1,5 миллионнан асты. Халықтың орташа 

тығыздығы қазірдің өзінде 1 шаршы метрге мың адамнан келетін дәрежеге 

жетті. 

Талқылау 

“Қазгидромет” қоршаған ортаның сапасына жүргізілген мониторингі 

Алматының басты проблемасы ауаның ластануы екенін көрсетті. 

Атмосфераның құрамын талдау барысында оның ластану деңгейі қалыпты 

жағдайдан әлдеқайда жоғары екені туралы ақпарат алынды. Жүз мыңдаған 

өнеркәсіп көздері ауаға сансыз көп улы, зиянды заттар шығарады және осы 

мәселенің алдын алу мақсатында жүргізілген жұмыстар нәтижесінде, ішінара 

тазарту қала кәсіпорындарының жартысында ғана енгізілгені анықталды. 

Сонымен қатар, техникалық параметрлері талаптарға сәйкес емес көлік 

құралдары қаланың ауа қабатына ерекше зиян келтіреді. Күн сайын Алматы 

қаласының тұрғыны орта есеппен 20 m3 ауаны жұтады, оның құрамында 

өмірлік маңызды оттегінен басқа, зиянды бөлшектер мен газдардың барлық 

тізімі бар және олар көптеген аурулалдың қоздырғысы. Алматылықтардың 

36% -ы, яғни әрбір үшінші тұрғын белгілі бір респираторлық аурумен 

ауырады. Алматыда жүз мыңдаған адамдар экологиялық жайсыздықта, 

қолайсыз жағдайларда өмір сүреді. Қала тұрғындарының ауруға шалдығуы 

Семей, Өскемен, Қарағанды және Арал аудандарын қоспағанда, 

республиканың басқа аймақтарына қарағанда орта есеппен жоғары болып 

келеді. Тыныс алу жүйесі аурулары, аллергияның көптеген түрлері, жүрек-

қан тамырлары аурулары, бауыр, өт қабы, сезім мүшелері аурулары Алматы 

тұрғындарының арасында кеңінен таралған [6]. Автомобильдерден шығатын 

газдар қорғасын, шиналардың тозуы мырыш, дизельдік қозғалтқыштар 

кадмий секілді элементтерді өндіреді, ал бұл ауыр металдар сипаты бойынша 

өте улы болып келеді. Өнеркәсіптік кәсіпорындар ауаға шаң, азот оксидтерін, 

темір мен кальцийді, магний мен кремнийді көп мөлшерде бөледі. Жалпы, 

статистика бойынша бір алматылық тұрғын жылына бірнеше ондаған 

килограмм зиянды зат өндіріп шығарады. Бұл қосылыстардың барлығы тек 

улы ғана емес, сонымен қатар атмосфераның мөлдірлігін төмендететін әсері 

жоғары қоспалар. Олар тұманды 50%, жауын-шашын деңгейін 10% 

арттырады және күн радиациясын 30% төмендетеді. Жылу эффектісі 

қаладағы температураны 3-5° C-қа, аязсыз кезеңді 10-12 күнге, қарсыз 

кезеңді 5-10 күнге арттырады, бұл өз кезегінде ауа массаларының орталыққа 

шоғырлануы мен негізгі ластану көздерінің пайда болуына алып келеді [8]. 
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2020 жылы Қазақстанда төтенше жағдайдың жариялануына және 

карантин енгізілуіне байланысты, Алматыда автомобиль көлігінің саны 

алғаш рет айтарлықтай азайды. Осылайша, ауаның ластануының негізгі көзін 

анықтайтын ерекше мүмкіндік пайда болды. Анықталған мәліметтер 

бойынша ауа өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда әлдеқайда таза 

болды. Алматыдағы ауаның ластану деңгейіне үш фактор әсер етеді: 

көліктерден шығатын газдар, жылу электр станцияларының көмір түтіні және 

жеке меншік секторлардан шығатын түтін. Карантин қоршаған ортаны 

тазартуға ықпал еткені сөзсіз, қоршаған ортаның кез-келген ластануы әдетте 

табиғаты бойынша антропогендік болып табылады. Шектеулер енгізілген бір 

айдың ішінде Алматыда ауаның ластануы 5 РШК-ден 2-ге дейін төмендеді. 

Ал шектеу шаралары алынып тасталғаннан кейін 5-ке дейін жоғарылау 

қайтадан байқалды. «Қазгидромет» РМК-нің Алматы қаласындағы филиалы 

қаланың атмосфералық ауасының 26 постында тұрақты бақылау жүргізеді [5] 

[10]. Зерттеулер нәтижесінде келесідей мәліметтер алынды: 

 

 

Мерзімі 

Шекті 

нормалардан асып 

кету жағдайлары 

 

Ең ластанған аймақ 

11-17 тамыз 82 Амангелді, Сәтбаев көшесінің 

қиылысы 

18-24 тамыз 83 Жетісу ауданы, Құлагер шағын 

ауданы 

1-7 қыркүйек 218 Алатау ауданы, Алматы арена, 

Алғабас 1 шағын ауданы. 

 

Кесте: «Қазгидромет» РМК-нің зерттеу нәтижелері 

 

ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің 

бастамасымен, қоғаммен бірге Алматы қаласының экологиялық 

проблемаларын шешу үшін жол карталары жасалды. 

1. Көмірмен жұмыс жасайтын жылу-электр станцияларының 

шығарындыларын азайту үшін: 

- Алматы ЖЭС-2-нің қоршаған ортаға әсерін барынша азайта отырып, 

модернизациялау; 

- «Алматыдағы ЖЭС-3 қоршаған ортаға әсерді минимизациялау 

мақсатында модернизациялау» техникалық-экономикалық негіздемесін 

әзірлеу; 

2. Ауа массалары циркуляцисының бұзылу қаупін жою үшін: 

- жел режиміне зерттеу жүргізу; 

- сәулеттік келбеттің ережелеріне өзгерістер енгізу; 

3. Қаланы көгалдандыру шаралары: 
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- ағаш кесуге рұқсат беру тәртібін қатаңдату; 

- жасыл желектерге паспорттау процесін ұйымдастыру; 

- деректерді үнемі жаңарта отырып, жаңа реестр құру; 

- жасыл желектер аумағының ұлғаюы жөніндегі іс-шара жоспарын 

бекіту [5] 

Сонымен қатар 2019 жылдың шілдесінде AСT Қазақстан компаниясы 

Алматы қаласының тұрғындары арасында экологиялық сауалнама

 жүргізген болатын  

Зерттеу жұмыстары тұрғындарды бұрыс әрекеттерден алшақтату және 

қаланың экологиялық жағдайын шешу жолдарына тарту мақсатында 

ұйымдастырылды [9]. 

 

1-сурет: Алматы тұрғандары арасында жүргізілген сауалнама 

нәтижелері 

 

Зерттеу нәтижелері бойынша, Алматы тұрғындары қаламыздың ең өткір 

экологиялық проблемасы - ауаның автомобильдер шығаратын газдармен 

ластануы деп санайды. Келесі диаграммада экология ластануының 5 негізгі  

себебі көрсетілген: 

 

2-сурет: Алматы тұрғандары арасында жүргізілген сауалнама 

нәтижелері 
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Зерттеу нәтижелері бойынша әйелдер қалдықтарды сұрыптау мен қайта 

өңдеумен саналы түрде көңіл бөледі деген қорытынды жасауға болады. 

Алматыдағы әйелдердің 7,5% -ы мүмкіндігінше аз пластик сатып алуға 

тырысады, ерлердің пайызы - 5,7%. Әйелдердің 4,3% эко өнімдерін сатып 

алады, ерлердің үлесі - 2,5%. Дегенмен ер адамдар ағаш отырғызу мәселесі 

бойынша көбірек белсенділік танытады - 6,8% [9] 

 

 

3-сурет: Алматы тұрғандары арасында жүргізілген сауалнама 

нәтижелері 

 

Нәтиже 

Оңтүстік орданың тарихына үңілсек, соғыстан кейінгі кезеңде қаланың 

экологиялық жағдайын жақсарту мақсатында көптеген іс-шаралар жүзеге 

асырылды, көгалдандыру жұмыстары қарқынды жүргізіле бастады. 1960 

жылдың өзінде “Қазақ табиғатты қорғау қоғамының” Алматы қалалық 

филиалы 875 экологиялық ұйымдардың жұмысын үйлестіріп отырды. Осы 

кезеңде қала 31 алаңмен, 8 бульвармен безендірілді. 1960 жылдардың 

соңынан бастап Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің қаулысымен бөлінген 

демалыс орындарының аумағында абаттандыру жұмыстары жүргізіле 

бастады. 1980 жылдардың басында Алматының орман-саябақ қорғаныс 

белдеуін, бақшалар, саябақтар, бульварлар мен скверлер жүйесін қамтитын 

жасыл өсімдік қоры - жалпы аумағы 7652 гектар жерді құрады. Қалада 

жалпы ауданы 350 гектар болатын 9 саябақ болды [1]. Өсімдіктер қорын 

дамыту проблемасы мен жасыл желектердің жай-күйі қалалық және 

республикалық баспасөз беттерінде үздіксіз талқылау тақырыбына айналды. 

2010 жылғы мәліметтер бойынша қалада көгалдандырудың жаңа 

бағдарламасы жүзеге асырыла бастады. Тек 2007 жылдың өзінде Алматыда 
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20 мыңнан астам көшет отырғызылды. Қала тұрғындары арасында «Әр жаңа 

туған нәрестеге сыйға отырғызылған ағаш» деген жақсы тенденция пайда 

болды [1]. 2019 жылы қаланы көгалдандыру шаралары аясында жергілікті 

бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері екі мәрте ағаш отырғызып, 

“жасыл” акция ұйымдастырды. Ол “Журналистер аллеясы” атауын алып, 

«Атакент» көрме орталығының саябақ аймағында және «АлматыБасЖоспар» 

ғылыми-зерттеу институтының жанында өз орнын тапты. Қаланы 

көгалдандыру жоспарына сәйкес, 2020 жылдың аяғына дейін 250 мың 

ағаштың отырғызылуы көзделуде [7]. Бұл Алматының ересек тұрғындары 

мен өсіп келе жатқан жас ұрпақтың санасында қала тағдырына қатыстылық 

сезімін тудырады, әр адамның табиғат алдында жауапты екенін ұғындырады. 

Алматы қаласы Қазақстанның ең жасыл қалаларының бірі атағын 

сақтауға тырысуда. Қалаларды көгалдандырудың күрделі, көп еңбекті қажет 

ететін процесінде құрылыстарды кешенді жақсартумен, субұрқақтарды, су 

қоймаларын және басқа да шағын архитектуралық нысандарды орнатумен 

байланысты заманауи әдістер кеңінен қолданылады. Бұл шаралар сөзсіз 

микроклиматты, санитарлық-гигиеналық жағдайларды және Алматы 

қаласының келбетін жақсартады. Қалалық микроклиматты жақсартудың 

негізгі бағыттарының бірі таудың самалы әсерін қалпына келтіруге және 

күшейтуге бағытталған. Көпэтажды ғимараттардың салынуы әсерінен 

қаламызда жел бағыттары өзгеріп, ауаның циркуляция шеңбері бұзылды. Бұл 

жан-жағынан таумен қоршалған Алматының аспаны сұр түтінмен 

торланғанының бірден бір себебі болып отыр. 2007 жылдан бастап «Алматы 

өзендері» үш жылдық бағдарламасын жүзеге асыру басталды. Бұл 

бағдарлама өзен арналарын санитарлық тазалауды ғана емес, сонымен қатар 

су қорғау аймақтарының керекті құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілуін де 

білдіреді. Бағдарлама аясында су объектілерін ластайтын ғимараттардың, 

кәсіпорындардың және басқа мекемелердің қызметін шектеу жоспарлануда. 

Қоқыстарды жинау - бұл қаланың қалыпты санитарлық-гигиеналық 

жағдайын сақтау тәсілдерінің ең қарапайым түрі және қоршаған ортаны 

қорғау шараларының ажырамас бөлігі. Республика тарихындағы қуаттылығы 

жылына 450 мың тонна болатын қалдықтарды қайта өңдейтін алғашқы зауыт 

біздің әсем ордамыз Алматыда жұмыс істей бастады [1]. Мыңдаған 

адамдардың күш-жігерімен Алматы Қазақстандағы ең жасыл қалалардың бірі 

ретінде бұрынғы даңқын сақтау үшін барын жасауда. 

Жақында өз алдыма келер ұрпақ қандай әлемде өмір сүреді деген сұрақ 

қойдым. Жауабын таппадым. Бізді жарқын болашақ күтуде деген сенім 

үзілмеді, дегенмен адамзат дұрыс жолға тұрмаса біздің болашағымыз тұрмақ, 

ертеңгі күніміз де жоқ! Менің ойымша, экологиялық проблемаларды 

шешудің негізгі жолы - бір өндіріс саласынан қалған қалдықтарды екінші 

өндіріс саласы үшін шикізат ретінде пайдалануды үйрену және барлық 

салаларда сарқылмайтын энергия көздерін қолдануға бет бұру. «Қалдықсыз» 

өндіріс идеясы осылай туындайды және бұл әдіс табиғи ресурстарды 
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үнемдейді. Біз табиғи байлық қорының мөлшері өте аз планетада өмір 

сүреміз, сондықтан осы мәселеге бейжай қарау мүмкін емес, бұл туралы 

ұмытпауымыз жөн! 

 

Қорытынды 

Қаланың да жаны бар, өзіне тән қайталанбас бет-бейнесі, өз жүрегі бар. 

Ол бізді өсіреді, үлкен өмірге аттандарады, тәрбиелейді. Алматы өткен мен 

болашақтың тоғысқан нүктесі, көне дәстүрлер қазіргі уақытпен сабақтасқан 

халқымыздың асыл мұрасы. Алатауы айқара ашылып қарсы алса, Көктөбесі 

жайқала жадырап құшақ жаятын Жетісу жерінің көз тоймас ажары. 

Сондықтан бүгінгі күнде мың жылдан астам тарихы бар Алматы қаласының 

жан-жақты зерттелуі мен қорғалуы, дамуы мен жандануы алдымызда тұрған 

өте өзекті мәселе. Мақаланы жазу барысында “Жаһандық деңгейде ойла, 

жергілікті деңгейде әрекет ет!” қағидасын ұстандым. Барлық глобальді 

мәселелердің шешімі, кішігірім қадамдардан бастау алған. Осы проблеманың 

да түп тамырын жою үшін бүкіл әлем қауысдастығы бірігіп әрекет етуі 

қажет. Әр адам табиғат алдындағы жауапкершілігін түсініп, саналы тұтыну 

тенденциясын дамытуға талпыныс жасауға міндетті. Сондықтан, әлемді 

өзгерту жолында, ең алдымен өзіңнен бастау қажет. 
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Резюме 

 

Статья затрагивает тему экологического состояния Южной столицы 

Республики Казахстан. В материале рассматриваются все имеющиеся на 

сегодняшний день экологические проблемы города, а также пути их 

решения. Приведены конкретные действия в целях улучшения 

благосостояния города. Путем проведения опроса, выполнен анализ 

осознанного потребления населения природных ресурсов. Данная статья 

рекомендована к прочтению широкому кругу читателей. 

 

Summary 

 

The article touches upon the topic of the ecological state of the Southern 

capital of the Republic of Kazakhstan. The article discusses all the existing 

environmental problems of the city, as well as ways to solve them. Specific actions 

are given to improve the well-being of the city. By conducting a survey, an 

analysis of the population's conscious consumption of natural resources was 

carried out. This article is recommended for reading by a wide range of readers. 
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Кіріспе 

XXI ғасырдың ең өзекті мәселелерінің бірі гендерлік теңдік екені барша 

халыққа белгілі. Әйелдер мен қыздар әлем халқының жартысын құрайды. 

Адамның аса маңызды құқықтарының бірі гендерлік теңдік қоғамда 

бейбітшілік пен келісімді қамтамасыз ету және орнықты даму негізінде 

адами әлеуетті толыққанды іске асыру ісінде түйінді рөл атқарады. 

Әйелдерді қоғам өміріне тарту өнімділіктің өсуін және экономикалық өсуді 

қамтамасыз ететіні дәлелденген болатын. Осы және мыңдаған басқа себептер 

үшің, бұл мәселе көптеген мемлекеттердің  күн тәртібінде міндетті түрде 

қарастыралады. Алайда, халықаралық практикаға және статистикаға 



Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений в условиях поликультурного общества 

 

254 

 

сүйенетін болсақ, мәселенің шешілуіне барлық елдерде бірдей жұмыс 

жасалынбайды және әрбір ел шешімнің табылуына бірыңғай қызығушылық 

танытпайтындығын көреміз. Сондықтан, мақала тақырыбын, мақсаттарын 

іздеу кезінде бұл мәселеге жоғары маңыз аударатын елді мысал ретінде 

алуды көздедім. Барлық әлемде орнаған қазіргі Covid-19 мәселесінен бұрын, 

қызу талқыға үстінде болған жаңалық мен алып отырған елмен байланысты 

болатын. BBC, The Daily Telegraph, CNN, The New York Times, The Guardian 

және басқа да халықаралық беделді жаңалық тораптары мен көздерінде 

Санна Марин әлемдегі «премьер-министр» лауазымындығы ең жас әйел 

ретінде ғана емес, жалпы ер және әйел премьер-министрлер арасындағы ең 

жасы деп көрсетілді. Және де бұл факт «адам құқығы» мәселесі аясында 

халықаралық аренада жаңа белестің бағындырылғанын білдірді. 

Феминизмің жаңа сатысына көтерілген бұл елдің таң қалдырарлық басқа 

жақтарын да атап өткен дұрыс деп естеймін: Финляндия өмір сапасы 

бойынша әлемде бірінші орын және гендерлік теңдік, әлеуметтік әділеттілік, 

өмір сүру жайлылығы, инновациялар, ана болу жағдайлары бойынша екінші 

орында. Сонымен қатар, Финляндия гендерлік мәселелерге деген көзқарасын 

және әйелдер мен ерлердің барлық деңгейдегі қоғамдық өмірге бірдей 

қатысатындығын мақтан тұтады. Бастауыш мектептен бастап 

постдокторантураға дейінгі барлық қадамдарды қамтитын тегін білім беру 

жүйесі финдерге басқа елдерде сирек кездесетін білім беру мүмкіндіктерін 

ұсынады. 

Бәріміз білетіндей, 1906 жылы Финляндия әйелдерге дауыс беруге және 

сайлауға қатысуға мүмкіндік беретін заң қабылдаған әлемдегі алғашқы ел 

болды. Елдегі теңдікке қол жеткізуге бағытталған жұмыс содан бері 

қоғамның барлық деңгейлерінде жалғасуда. 

Әрине, бұл белестердің бағындырылуы бірнеше жүздеген жылдарды 

талап етті. Санна Марин бұл посттағы бірінші әйел емес,оған дейін екі әйел 

және қырық үш ер әріптесі дәл өзі сияқты ел мүддесі үшін қызмет еткен. Ал 

финндықтардың біз атап отырған жетістіктері Мийна Силланпяа сияқты 

әйелдердің арқасында мүмкін болғанын тарихтан білеміз. Бұрын баспасөз 

оны үй жұмыскерлерінің қорғаушысы деп атаған болса,  бүгінде ол 

Финляндиядағы қоғамның ең кедей топтарынан шыққан алғашқы әйел 

министрі ретінде танымал. 

Мийна Силланпяа он екі жасынан бастап жұмыс істеген және ауыр әйел 

еңбегінің сырын білген деп айтылады. 33 жылы ол Хельсинкидегі «күңдер» 

қоғамының (үй қызметкерлері) төрағасы болды. Артында екі сынып қана 

білімі бар, ол өмірінің соңына дейін өзін-өзі тәрбиелеумен және білімін 

шыңдаумен айналысады, осылайша әлеуметтік баспалдақта үлкен биіктерге 

жетеді. 

Халықаралық құқық, адамзат құқығы сферасындағы жоғарыда 

көтерілген сұрақтардың шешілуі үшін Финляндия қандай стратегияларды, 

шараларды қолданғаны мені, дамушы елдің азаматы және тұрғына ретінде, 
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өте қызықтырды. Сол себепті, аталған мақалада осы мәселе аясында зерттеу 

жүргізуге тырыстым.  

Әлемде тек осы мыңжылдықта гендерлік теңдік жолында көп нәрсеге 

қол жеткізділді, бірақ өмір сүру, қоғамға қатысу және дауыс беру құқығы 

тұрғысынан әйелдерге тең мүмкіндіктер беру үшін әлі де ұзақ жол бар. 

Зерттеулер көрсеткендей, әйелдер қоғамда мықты орынға ие елдер 

қаржылық, әлеуметтік және экологиялық тұрғыдан ең тұрақты болып 

табылады. Әлемдік проблемаларды шешу теңдіксіз және барлық 

жыныстардың өкілдерін шешім қабылдау процестеріне тартпай мүмкін емес. 

Мақсаты мен міндеттері 

Әлемдегі гендерлік теңдік жолында Финляндия мемлекетінің қосқан 

үлесін айқындап, теңдікке жету үшін жасалған жұмыстарын баяндау. 

Финляндия тарапынан бұл мәселені реттеуге қолданылған әдістері мен 

саясатын зерттеу және олардың өзектілігі мен эффективтілігіне дәлелдер 

іздеу. 

Әдістері 

Мақалада көтерілген тақырыпты зерттеу үшін әр түрлі статистикаларды, 

кестелер мен рейтингтарды қолданылды. Халықаралық бұқаралық ақпарат 

құралдарында жарияланған мақалалар арқыла алуан түрлі көзқарастарды 

оқып, оларды саралауға тырыстым. Бұл жұмыста қолданылған 

статистикалық, сандық ақпараттар BBC, Bloomberg business, UN official 

website тағы да басқа сенімді көздерден алынған. Сарапшылардың 

зерттеулері жалпы мақала мақсатына сәйкес ақпараттар жұмысқа енгізілді. 

 

Негізгі бөлім  

Мақаланың бұл бөлімінде басты фокус - Финляндияның гендерлік 

теңдік аясында жасаған және жасап жатқан қадамдары туралы табылған 

ақпараттар болды. Оларды саралап, назарға алуға тұрарлық мысалдарын 

мақалаға енгіздім.  

Ең алдымен, соңғы жаңалықтардан бастай отырып, «Он алты жасар қыз 

Финляндия үкіметін басқарады» деген тақырыппен жарияланған Министрлер 

Кабинетінің хабарламасын алдыға тартқан жөн. Дәл мұндай акция тек қана 

санаулы мемлекеттерде жүргізіледі, әрі жыл сайын емес екендігі жасалатын 

жұмыстың әлі де көп екендігін аңғартады. Қазіргі премьер-министр, 34 

жастағы Санна Марин биыл 11 қазанда атап өтілетін «Халықаралық қыздар» 

күніне орай өз орнын және жұмысын бір күнге босатады. 2020 жылдың 7 

қазан күні іріктелген Аава Муртода күні бойы шенеуніктермен, танымал 

саясаткерлермен, университет ректорларымен және елдің бірқатар БАҚ 

өкілдерімен бірнеше кездесулерге қатысты. Мұндай акция Финляндияда 

төртінші рет өткен болатын. 

2017 жылы барлық фин тоғызыншы сынып оқушылары фин тіліне 

аударылған Чимаманда Нгози Адичи «We Should All Be Feminists» кітабын 

сыйлыққа алған болатын. Кітаптарды тарату Финляндия мәдениет және білім 
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министрлігінің қолдауымен жүзеге асырылды. Менің ойымша, дәл осындай 

«теңдік психологиясын кішкентай кездерден бастап санаға сіңіру керек» 

деген сияқты идеялар өте пайдалы болып келеді. Себебі, болашақ ұрпақ 

міндетті түрде бүгіннен басталады және бұл гендерлік теңдік мәселесінде де 

актуалды. 

Үкімет Аппараты Гендерлік теңдік саласындағы халықаралық сыйлықты 

бекітті, ол Финляндияның гендерлік теңдік мәселелеріндегі жетекші ел 

ретіндегі рөлін бекемдейді. Сыйлық гендерлік теңдік саласындағы жұмысқа 

құрмет көрсетуге арналған, ол өзінің үлгісімен гендерлік теңдікке қол 

жеткізуге ықпал еткен жекелеген адамдарға берілетін болады. 

Гендерлік теңдік саласындағы халықаралық сыйлықтың негізгі мақсаты-

бүкіл әлемде гендерлік теңдікті одан әрі ілгерілету үшін платформа құру. 

Осы мақсатта, құрылтайшылардың айтуынша, сыйлық "лайықты қорғаушы 

мен теңдік құрылысшысына" беріледі. 

Әйелге баланы тәрбилей отырып, жұмыс істеуге мүмкіндік беретін 

көптеген механизмдер Финляндияны ана болу жағдайлары бойынша әлемде 

екінші орынға шығарды. Бұл -декреттік демалыстың бірінші жылында ата-

анаға төленетін жәрдемақы, оның мөлшері ата-ананың табысына және үш 

жасқа дейінгі баламен бірге болу мүмкіндігіне байланысты және балалар 

жәрдемақысы жүйесі, бір жасқа дейінгі балаға қажет нәрсенің бәрін 

қамтитын әйгілі «аналық пакет», қысқартылған жұмыс күні болу құқығы. 

Дәл осындай қабылданған жаңа заңдар мен іске қосылған механизмдерді 

қазіргі таңда басқа елдер де қолданысқа енгізуде. Бұл жағдай, әрине, тағы да 

Финляндияның саясатының дұрыс және белгілі көлемде халықаралық 

теңдікке үлесін тигізіп жатқандығын көрсетеді.  

2003 жылдан бастап Финляндия үкіметі гендерлік теңдікті көтермелеуге, 

қолданыстағы заңдарды реформалауға, саясаттағы және басқа да негізгі 

салалардағы әйелдер санын арттыруға, сондай-ақ отбасындағы зорлық-

зомбылық ауқымын қысқартуға бағытталған көптеген жобаларды қамтитын 

іс-қимыл жоспарын жүзеге асыруға кірісті. 2016-2019 жылдарға арналған іс-

қимыл жоспары жалақы айырмашылығын азайтуға, жұмысқа орналасу 

мүмкіндіктерін жақсартуға және компаниялардың директорлар кеңестерінде 

тең өкілдікті қамтамасыз етуге бағытталған болатын. 

1970 жылдары гендерлік теңдік институттары құрылды, оның ішінде 

1972 жылы гендерлік теңдік мәселелері жөніндегі кеңес пайда болды. Бұдан 

бір жыл бұрын еңбек шарттары туралы заң гендерлік дискриминацияға 

тыйым салған. 1986 жылы Финляндия БҰҰ-ның Әйелдерге қатысты 

кемсітушіліктің барлық нысандарын жою туралы Конвенциясын 

ратификациялады, ал 1987 жылы елде теңдік мәселелері бойынша 

омбудсменнің бірінші лауазымы құрылды. Көріп отырғанымыздай, 

атқарылған еңбек пен жұмыстың көптігіне қарамастан, әлі де қоғам 

өзгерістерді талап етеді. Және бұндай талаптардың әрдайым ақталатындығы 

да сөзсіз. 
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Елде әйелдер ерлермен қатар барлық салада оқып, жұмыс істей бастады. 

Балабақшаларда, гимназиялар мен мектептерде тегін тамақтану туралы 

заңдар, мектепке дейінгі және мектептегі білім беру жұмысшылардың өмірін 

жеңілдетті. 

Марин қазір биліктегі коалицияның жетекшісі Социал-демократиялық 

партияны басқарады. Оған кіретін басқа партиялардың жетекшілері де 

әйелдер. Бұл "сол жақ альянста" 32 жастағы Ли Андерсон, "Жасыл лигада" 34 

жастағы Мария Охисало, "центристік партияда" 32 жастағы Катри Кулмуни 

және "Швед халық партиясында" 55 жастағы Анна-Майя Хенрикссон. Бұдан 

бөлек, Санна Маринның оққағары да әйел екенін байқауға болады. Қазіргі 

статистикаларға сүйенетін болсақ, Финляндия Парламентінде әйелдер 

депутаттардың 42% – ын құрайды, министрлер арасында - 36%, биржалық 

компаниялардың жоғары менеджментінде - 23%, мемлекеттік 

компаниялардың директорларында - 39%. Финляндияда әйелдер Премьер-

министр, Қаржы министрі, Қорғаныс министрі лауазымдарын атқарды. 

Менің ойымша, бұл- айтарлықтай үлкен және таңдандырарлық нәтиже.  

Қорытынды 

Финляндияда әйелдер көптеген жетістіктерге қол жеткізді, бірақ бұл 

үшін көп жұмыс қажет болды. Қуантарлық тағы бір жағдай- мемлекет 

тарапынан да әйелдерге бағытталған қолдаудың және барынша 

жігерлендірудің жасалатыны.  

Бүгінгі орын алған ситуацияға байланысты, өкінішке орай, әлем COVID-

19 пандемиясының және оның салдарының кезеңінде гендерлік теңдіктің 

кейбір регрессиясына ұшырайтандығы болжанды. Еуропалық гендерлік 

теңдік институты бизнесті жабу немесе ішінара жабу (карантин) әйелдер 

басым болатын кәсіптерге (мысалы, стюардессалар, шаштараздар және 

туроператорлар) айтарлықтай әсер етуі мүмкін және отбасы мүшелеріне 

күтім жасау үшін ақы төленбейтін жұмыс одан әрі артады деп мәлімдеді.  

COVID-19 дағдарысы үкіметтерге, даму ұйымдары мен 

қауымдастықтарға бұрын-соңды болмаған қысым жасады. Мемлекеттер, 

халықаралық қауымдастықтар шұғыл түрде жауап беруге тырысқанымен, 

гендерлік теңдікке қол жеткізу жөніндегі мақсатты назардан тыс 

қалдырмауға да көңіл бөлінуі қажет. Сонымен бірге, бұл жағдайды бұрын-

соңды болмаған мәселелерді шешуге бағытталған ортақ күш-жігердің бір 

бөлігіне айналдырған тиімдірек болатыны сөзсіз. 

Қорытындылай келе, бұл мәселені зерттеу барысында қойылған 

мақсаттарды кіріспе бөлімінде атап өткен зерттеу әдістерін пайдалана 

отырып, яғни статистикалар мен рейтингтарды, сарапшы ойларын қолдана 

отырып орындалды. Финляндияның қай саясатын өз елімізде қолдану 

тиімдірек немесе адаптациялауға келетінін мақаланың негізгі және нәтиже 

бөлімдерінен  табуға болады. 

Гендерлік теңдік үшін ұзақ күрес жалғасуда, бірақ әйелдердің 

құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту, теңдік туралы заңнама және қазіргі 
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іс-қимыл жоспарлары Финляндияда әділ және тең қоғамға жол ашты. Ал 

Финляндияның теңдік үлгісі қарқынмен барлық мемлекеттерде де орнайды 

деп сенеміз. 
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Резюме 

 

В статье был затронут вопрос прав человека, в том числе личных прав 

женщины. Были подняты вопросы о том, насколько плодотворно ведется 

работа по политике повышения прав женщин в мире. В качестве главного 

фокуса были взяты политика, используемые механизмы и стратегии 

Финляндской страны, добившейся значительных успехов в этой области. В 

данной работе, составленной по системе IMRAD, доклад начинается с 

исторических данных, а в заключительной части речь идет о достигнутых 

результатах. 
 

Summary 

 

The article addressed the issue of human rights, including women's personal 

rights. Questions were raised about how fruitful work is being done on policies to 

improve women's rights in the world. The main focus was on the policies, 

mechanisms used and strategies of the Finnish country, which has made significant 

progress in this area. In this work, compiled using the IMRAD system, the report 

begins with historical data, and the final part deals with the results achieved. 
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