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СЕКЦИЯ 2. 

ҚОҒАМДЫҚ КЕЛІСІМДІ НЫҒАЙТУ ЖӘНЕ ИНКЛЮЗИВТІ ҚОҒАМДЫ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ БОЙЫНША КҚА ҚҰРЫЛЫМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ  

 

ӘОЖ 33.330    

 

ЕЛІМІЗДЕГІ КОНФЕССИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЭТНОСАРАЛЫҚ  

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАР 

 

Темирова С. Ж., Ақбердыева Б. Қ. 

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару 

академиясының Маңғыстау облысы бойынша филиалы, Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан этносаралық және 

конфессияаралық келісімді сақтау мен нығайту стратегиясы демократияны дамытудың 

әлеуметтік базасын қамтамасыз етуге бағытталған. Этносаралық келісімнің 

қазақстандық моделі өзінің өміршеңдігі мен тиімділігін дәлелдеді. Мемлекет 

бастапқыдан барлық этностар үшін мемлекетті қалыптастыру мүмкіндігін беретін 

Қазақстанда тұратын халықтардың мүдделерін біріктіру, этностық емес, азаматтық 

қоғамды қалыптастыру пайдасына таңдау жасады. Мақалада жалпы этнос 

құрылымының күрделілігі этникалық топтар арасындағы өзара қарым-қатынастың 

көптүрлілігі сөз болады. 

Түйінді сөздер: мемлекет, этносаралық  келісім, жаһандық конфессияаралық 

диалог, этникааралық қатынастар, көпұлтты қоғам, этносаралық толеранттылық, 

ұлттық-азаматтық бірегейлік. 

 

Өткен ғасырдың соңы мен үстіміздегі ғасырдың басында әлем тарихында 

түбегейлі және бұрын-соңды болмаған өзгерістер орын алған жаһандану жағдайында 

ұлттық-азаматтық бірегейлікті қалыптастырудың жаңа формаларын іздестіру, 

этносаралық және конфессияаралық қатынастарды зерттеу – басты және өзекті 

мәселелердің біріне айналып  отыр.  

Этносаралық қатынастар өзінің кең мағынасында: саясатта, мәдениет пен тағы 

басқа  әр түрлі салаларда халықтардың өзара іс-қимылы ретінде түсіндірілетін болса, 

тар мағынада: бұл әртүрлі ұлттардың тұлғааралық қатынастары, олар да түрлі қарым-

қатынас салаларында, яғни еңбек, отбасылық-тұрмыстық, сондай-ақ көрші, достық 

және басқа да бейресми қарым-қатынас түрлерін көрсетеді. Бұл этностардың өмір 

сүруінің материалдық және рухани жағдайлары, олардың қажеттіліктері мен 

мүдделерін іске асыру жөніндегі қатынастар.  

Ал конфессиялық қатынастар дегеніміз - конфессиялар арасындағы да, негізгі 

әлемдік діндердің ұстанушылары қоғамдастықтарының арасындағы да қатынастар. 

Конфессиялар мен этностық топтардың алуан түрлілігіне тән қоғамдастықтардың 

тұрақтылығы конфессияаралық қатынастарға тікелей байланысты. Конфессиялар 

арасындағы келісім – бейбітшілікті сақтау үшін және олардың жайлы өмір сүруіне 

қажетті шарт [1, 23].  

Осы орайда көпэтникалық Қазақстанда әрбір адам оның этникалық, діни, 

нәсілдік және өзге де тиістілігіне қарамастан өзін еркін, қорғалған және өз болашағына 

сенімді сезінуі тиіс дейтін дүниетанымдық ұстаным - Қазақстан қоғамының саяси, 

мәдени және рухани-адамгершілік басымдықтары мен құндылықтық бағдарын 

айқындайтын негіз болып табылады. 
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Астанада Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің Съезін өткізу – Тұңғыш 

Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың маңызды бастамасы болды. Бұл 

басқосу кең халықаралық резонансқа ие болды және әлемдік конфессияаралық диалог 

алаңына айналды, дүниежүзінің әр түрлі діни бағыттағы өкілдерінің басын біріктірді. 

Оның қатысушылары бұл іс-шара дінаралық келісім үдерісне қосылған қомақты үлес 

деп бағалаған болатын. 

Қазіргі таңда Қазақстанда 130 астам этностық және 18 конфессионалдық топ 

өкілдері тұрады. Елімізде олардың бейбіт өмір сүруі мен дамуы үшін қолайлы жағдай 

жасалған. Қазақстандағы діндердің дамуы діни сенім бостандығы, рухани даму, елдегі 

азаматтық татулық пен конфессияаралық келісімді сақтау мен нығайтуға бағытталған 

мемлекеттің жүйелі саясатының нәтижесі болып саналады. Азаматтық қоғам 

институттарының - үкіметтік емес ұйымдар, Қазақстан халқы Ассамблеясы, сонымен 

қатар, бұқаралық ақпарат құралдарының дін саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге 

асыруға белсенді қатысуы Қазақстандағы конфессиялық тұрақтылықтың нығаюында 

маңызды орын алады.  

Этносаралық келісімнің қазақстандық моделі өзінің өміршеңдігі мен тиімділігін 

дәлелдеа келеді. Мемлекет бастапқыдан барлық этностар үшін мемлекетті 

қалыптастыру мүмкіндігін беретін Қазақстанда тұратын халықтардың мүдделерін 

біріктіру, этностық емес, азаматтық қоғамды қалыптастыру пайдасына таңдау жасады. 

Себебі Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан этникааралық және конфессияаралық 

келісімді сақтау мен нығайту стратегиясы демократияны дамытудың әлеуметтік 

базасын қамтамасыз етуге бағытталған. 

Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісі 

мемлекет құрушы ұлт – қазақ халқының дәстүрлері мен діліне негізделген тарихи 

бастаулар арқылы қалыптасты. Соған сәйкес қазақ халқы Қазақ жерінде мекендейтін 

барлық этностарды бір халық ретінде топтастырады. Мәселен, Қазақстанның Ел бірлігі 

доктринасында: «Жаңа тарихи кезеңде мемлекетіміз Қазақстанға өзінің асқақ есімін 

берген қазақ халқының алдында ұлтты ұйыстырудың алтын діңгегіне айналу жөнінде 

жаңа тарихи миссия тұр [2, 12].  

Қазақтың тарихи ұлттық толеранттылығы өзінің басты сипатымен ерекшеленеді. 

Қазақтың ұлттық толеранттылығы тұйық емес, ашық, қонақжай, адамдарды 

жақындастырады, яғни адамдарды ажыратпайды, қарым-қатынасқа дайын екендігін 

көрсетеді. Бұл қазақтардың жер аударылған халықтарды қалай қарсы алғандығынан 

айқын көрінеді. Қазақстанда тұратын 130 этникалық топтарының 60-тан астамы күштеп 

жер аудару үдерісіне ұшырағандар. «Адамзат тарихында депортациялау саяси тұрғыда 

кеңінен қолданылған. Ал депортацияланған халықтар барлық жағдайда дерлік 

жергілікті халық тарапынан жат элемент ретінде қабылданады. Қазақстандағы 

мәжбүрлікпен қоңыс аударылған халықтар қазақ халқының жоғарыда айтылған 

қасиеттеріне сәйкес шетқақпай көрген жоқ, керісінше, өз орталарына жақын тартылып, 

екінші Отанын табуына мейлінше оңтайлы жағдай жасады» [2, 18].  

Жер шарының қандай бөлігін қарамасаң да, барлық елдер этносаралық және 

конфессияаралық келісім үлгісін ұзақ іздеп жүргені анық. Сондықтан Қазақстан 

Республикасының тәжірибесі жалпы әлемдік және жалпыға бірдей маңызға ие. Бұл 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жақсы ойластырылған, ықтиятты, ғылымға 

негізделген саясаты, саяси ерік – жігері мен көрегендігінің нәтижесі.  

Сонымен, этникалық, діни – конфессиялық алақұлалы әртүрлілік, мәдени 

тұрғыдағы қоғамда бірліктің негізі болған кезде, өзіндік, теңдесі жоқ этносаралық 

келісімнің қазақстандық үлгісін жасаудың мәні неде. Бұл үлгі адамның болмысының 

өте қайшылықты факторларының тұтас біріктірілуіне және бірігуіне қол жеткізді. 

Біріншіден, 130-дан астам этнос өкілдері өмір сүретін полиэтникалы мемлекет, 
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екіншіден, мемлекет унитарлы болып табылады. Бір жағынан, мемлекет атауы, 

мемлекет құраушы қазақ ұлтымен анықталады, екіншіден, осы бірлік арқылы әрбір 

этнос әртүрлілігінде өз мүдделерін іске асыруға мүмкіндік алады.  

Тәуелсіздік жылдарында этносаралық келісімнің үйлесімді тұжырымдамалық 

үлгісі қалыптасты. Этносаясаттың әр үлгісінде ережелердің өзіндік жүйесі бар. Ол 

өзара байланысқан ұстанымдардан тұрады. Адамдардың мінез-құлқын осы ұстанымдар 

айқындайды. Қазақстандағы қазіргі этносаясат мынадай бес ұстанымға құрылады:   

 Этностық, діни мәдени, тілдік саналуандық байлық болып табылады;  

 Қазақстан этностарының мәдениеті мен тілдерін дамыту үшін мемлекет 

мақсатты түрде барлық жағдайды жасайды;  

 Ұлттың басты құндылықтары толеранттық пен жауапкершілік болып 

табылады;  

 Қоғамдағы біріктіруші рөл қазақ халқына тиесілі;  

 Қазақстан халқының бірлігі.  

Осының барлығы жалпыұлттық құндылықтар мен толеранттық принциптер 

және «әралуандықтағы бірлік» салынған этносаралық және конфессияаралық 

қатынастардағы қазақстандық ерекшеліктерді құрайды.  

Қазақстан Республикасының «2020 жылға дейінгі Қазақстан халқы 

Ассамблеясының даму Тұжырымдамасында» этносаралық қатынастар саласындағы 

мемлекеттік саясатты қалыптастыру мен іске асыруға қатысу жөніндегі ҚХА 

қызметінің басымдықтары айқындалған. Оның басты бағыттарының бірі - ұлттық 

бірлікті қалыптастыру саласында жұмыс жүргізу. Бұл басымдық мынаған негізделеді: 

тәуелсіздікті нығайтуға, мемлекеттілікті орнықтыруға; Қазақстан азаматтарының 

тағдырластығына негізделген ортақ құндылықтар жүйесін қалыптастыруға; Жаңа 

қазақстандық патриотизмді, ұлттық-мемлекеттік сәйкестікті және ұлттық бірлікті 

нығайтуға; Мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтуге және оның қоғамдық 

маңыздылығын арттыруға, сондай-ақ Қазақстан этностары тілдерінің одан әрі дамуына 

[3, 158]. Осылайша, Қазақстанда уақыт сынынан өткен этносаралық және дінаралық 

келісім үлгісі құрылды. Еліміздің әртүрлі конфессиялардың өзара әрекеттестігі 

тәжірибесін халықаралық ұйымдар мен шетелдік ұйымдар зерделеуде.  

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев: «Бүгінгі әлемдік ахуалды да мамыражай деп 

айтуға болмас. Бізге мұның да әсер-ықпалы бар. Ұлттың түпкілікті мүдделерін жүзеге 

асыру үшін даналыққа, табандылыққа және биік мұраттарға негізделген басшылық 

қажет. Дегенмен, қалай да мемлекеттік құрылыс мәселесі тек қана бюрократияның 

құзырындағы шаруа деп есептеу оңайдың оңайы. Алайда бұл жолмен ешқашанда 

нақтылы азаттыққа қол жеткен емес. Бұл қашанда ұлттың, жалпыұлттық қарымның ісі 

болып отырған. Бүгінгі таңда, ұлттық тұтастымызға тұғыр болатын азат 

мемлекеттігіміздің құрылысын беріктей түсуден мәнді мақсат та, міндет те жоқ» - деп, 

баса айтқан [4, 59].  

Сонымен, этносаралық ұстанымдар өзара іс-қимылдың – оң немесе теріс – бөгде 

этностармен ортақтастық ұстанымы, олардың өкілдерімен кез келген өмір сүру 

саласында және кез келген түрде өзінің және бұрынғы ұрпақтардың тәжірибелерін 

жинақтайды.  

Этносаралық қатынастарға көптеген факторлар әсер етеді: тарихи (одақтар, 

қосылу, жаулап алу, депортациялар); саяси (мемлекеттік құрылым формасы, басқару 

нысандары, саяси элиталардың өзара қарым-қатынастары); әлеуметтік (қоғамның 

этникалық және әлеуметтік стратификациясының арақатынасы, әлеуметтік 

мобильділіктің айырмашылықтары); мәдени (мәдениеттердің жақындығы, дәстүрлер, 

тілдер және т.б.); психологиялық; ахуалдық және т. б.  
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Қоғамның, экономиканың тұрақты жай-күйі, азаматтардың әл-ауқатын арттыру, 

халықтар арасындағы тату көршілік немесе достық қарым-қатынастарға бағытталған 

мемлекеттің ұлттық саясаты олардың жақындасуына, өзара қарым-қатынасына, 

интеграциялық үдерістерді кеңейтуге, әртүрлі этностар өкілдерінің рухани келбетін 

қалыптастыруға жәрдемдеседі. 
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Аннотация. В статье рассматривается изучение этнического аспекта 

общественного развития диктуется полиэтничностью (многонациональностью) 

Казахстана. Полиэтническая среда является своего рода способом существования, 

деятельности и общения людей различных наций и народностей в определенных 

конкретно-исторических, общественных отношениях. Она включает в себя 

непосредственное окружение личности. 

Ключевые слова: полиэтничность, общество, человечество, общественные 

отношения, многонациональность. 

 

"Всякое  начало трудное",  говорили  древние римляне. Период становления  мол

одого независимого государства  в новых рыночных условиях  требует особо вниматель

ного анализа различных сторон общественной жизни, в первую очередь полиэтничнос-

ти Казахстана.   

Современное казахстанское общество переживает преобразования почти во всех 

сферах жизнедеятельности человека. Это и новые хозяйственные отношения, 

появление частного сектора и, как следствие этого, образование совершенно новых 

социальных слоев общества. Эго изменение ценностных ориентаций, отказ от многих 

традиций, обычаев, стереотипов прошлого. Вместе с тем, и "открытие" прошлого, то 

есть возврат к своему недалекому прошлому. А это "недалекое прошлое" связано с 

национальной принадлежностью. Учет национально-специфического фактора в 

решении многих задач, в том числе и экономических, повлек за собой успех в ряде 

стран. Данный фактор общеизвестен. В своей книге "Современная технология и 

http://inform.kz/kaz/article/2263392
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экономическое развитие Японии" М.Моритани пишет: " В наши дни механическая 

цивилизация переживает глубокий переворот, приобретая "мозг". Она начинает 

испытывать сильное воздействие культурной среды... [1]. Культура и обычаи разных 

народов будут рельефнее запечатлены в производимой продумали.  

Умелое использование этнической специфики рядом высокоразвитых стран, 

наталкивает на изучение этих самих " специфик" и у нас. До тех пор, пока существует 

деление на "мы" и "они" "пока границы "мы" не раздвинулись до всего человечества, и 

не реализовался в полной мере синтез культур, мы просто обречены, изучать, 

анализировать и прогнозировать те или иные явления социальной жизни, учитывая 

этнический компонент [2]. 

Полиэтническая  среда является своего рода способом существования, 

деятельности и общения людей различных наций и народностей в определенных 

конкретно-исторических, общественных отношениях. Она включает в себя 

непосредственное окружение личности. Полиэтническая среда представляет собой 

единство сущности и существования человека и наций, материальных и духовных 

факторов жизнедеятельности представителей различных народов в определенном 

социальном пространстве и времени, в определенных конкретно-исторических и 

географически“ условиях, которые формируют человека как субъекта этнического 

самосознания и культуры, через которую происходит присвоение общечеловеческой 

культы.  

Своеобразный  этнический оттенок имеет и поведение  человека в обществе. 

Многообразие социальных связей личности отражается в его социальном положении, 

статусе. Эти связи воплощаются и 'закрепляются в социальных качествах личности, 

важнейшими из которых являются и его этнические особенности. Но личность 

настолько национальна, насколько погружена в специфическую для данного этноса 

социально-культурную среду, насколько этнические особенности макро и микросреды 

были вовлечены в процесс социализации конкретной личности.  

Поведение человека в обществе типизировано, то есть оно подчиняется нормам, 

выработанным в обществе. В свою очередь, социальные нормы упорядочивают и 

оформляют положение и отношения различных общностей в социальной структуре 

общества, выполняют определенные функции в стратификационной системе. 

Содержание и характер социальных норм той или иной общности отражают реальные 

условия ее существования и природу, тенденции развития взаимоотношений и 

взаимодействий людей в этой общности. В них отражается тип личности, поведения и 

отношений, необходимых или подавляемых данной общностью.  

Многообразие  поведения не может быть беспредельным. Если 

допустить такую мысль и "осуществить" это на практике, получится абсурд. Общество 

само по себе есть общение людей, их объединение [2]. 

Индивидуализированным моделям  поведения противопоставляется попытка 

унификации, выработки общепринятых схем и стандартов поведения. Стандарты 

поведения – хо воспроизводимые в неизменном виде в течение длительного времени, 

осуществляющиеся автоматически, строго подчиненные нормам, устойчивые, 

константные формы поведения. Иногда их называют кодами или Кодексами поведения 

(например, Р.Мертон). Позитивная сторона данного процесса в любом обществе, а в 

полиэтническом тем более, заключается в том, что неконтролируемый рост стандартов 

поведения может привести к распаду данного общества. Примером же негативной 

стороны типизации может служить наше с вами недавнее общее "советское, 

тоталитарное" прошлое, в котором отрицались этнические стандарты поведения. В 

любом обществе существуют социальные регуляторы поведения, к коим относятся 

право, обычаи, традиции, административные, социально-психологические и, конечно 
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же, моральные, которые характеризуются наибольшей степенью автономности 

регулируемой личности.  

 Для каждой этнической группы характерны свои представления о значимости 

тех или иных стандартов поведения и свое понимание границы между обязательным и 

свободным поведением.  

Этнические  разновидности стандартов общения  стереотипны, устойчивы, 

большинство  из них действуют без изменений  в течение тысячелетий, сохраняя на 

себе отпечаток древней культуры. А этнические стереотипы позволяют без лишних 

размышлений соотнести собственную оценку любого явления к ценностной шкале 

своей группы. Желая соответствовать ожиданиям группы, люди строят свое поведение 

в рамках диктуемых этой шкалой, и, по выражению социолога Мишеля Маффесали, 

"принимают магическое участие в коллективной игре". Это сближает стандарты 

поведения с обычаями. Передаваясь от поколения к поколению, стандарты поведения 

наряду с другими проявлениями обычая осуществляют внутри этноса функции 

социального контроля, социальной интеграции, трансляции культуры и социализации. 

Через обычаи передаются традиции, которые характерны для любого общества, будь то 

"традиционное" или "современное". Общеизвестно, что господствующий в науке 

европоцентристский подход к изучению истории и культуры человечества делит 

существующие общества на "традиционное" (иногда называемое также и 

"примитивное") и "современное". Именно в традиционном обществе чаще 

придерживаются обычаев и ритуала, собой формы обычая.  

В традиционных обществах обычай представляет собой абсолютную, 

священную норму, основанную на непререкаемом авторитете группы. Причину каких-

то неудач объясняют  не отсутствием соответствия средств, а недостаточно точным 

следованиям  обычаю. Обычай тщательно регламентирует поведение индивида вплоть 

до мельчайших деталей, предусматривает не только то, что должно быть сделано, но и 

как это следует сделать. По Э.Дюркгейму, наказание, следующее за нарушение обычая, 

представляет собой охранительное средство, способствующее поддержанию группы и 

ее единства  

В обществе с "современным" типом  обычай продолжает существовать, будучи 

включенным в институциональные  и знакомые формы регуляции, выполняя 

рассмотренные функции как элемент более сложных регулятивных систем.  

В поддержании солидарности Э.Дюркгейм видел главный смысл ритуала, 

оправдывающий и объясняющий  существование этой формы массового  поведения. 

Способность ритуала объединить общественную группу отмечал и Ф.Теннис.  

Посредством ритуала общество как бы направляет в единое 

русло индивидуальные переживания, приводя их в соответствии с определенной 

ситуацией.  

Современное казахстанское общество в новых  рыночных условиях испытывает 

не только фактор многонациональности, но и родоплеменной фактор, характерный для 

традиционного казахского населения. Большинство казахского населения 

придерживается и соблюдает обычаи и традиции своего народа, и нет ни одного казаха, 

который не знал бы своего родового происхождения, месторасположения родовых 

земель. Редко, кто не знает своих предков до седьмого колена и не придерживается 

запрета брака между родственниками [3]. 

Но  современное казахское общество нельзя назвать абсолютно традиционным. 

В советское время оно претерпело огромные изменения. Советская система была 

относительно "современным" обществом.  На изменения традиционного общества 

повлияли и социокультурные ценности тугих народов, волею судеб оказавшихся на 

территории Казахстана, особенно русских (славянская доминанта).  С 
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этническими стандартами поведения тесно взаимосвязаны и конфессиональные 

различия, существующие в нашем государстве. В Казахстане действуют, в основном, 

две конфессии: мусульманская (суннизм) и христианская (православие). 

Сосуществование еще десятков других религиозных сект и разветвлений возможно при 

таком желаемом стандарте поведения, как веротерпимость. В последнее время у нас 

активную религиозную деятельность развернули протестантские миссионеры, которые 

направляют свою деятельность на маргинальные группы населения. В свою очередь, 

необходимо подчеркнуть, что маргиналы – неизбежный продукт полиэтнической 

среды.  

Стандарты поведения в полиэтнической среде  постоянно приобретали наиболее 

общий характер для представителей всех наций в процессе их постоянного 

взаимодействия. При общении с другими личность всесторонне закаляется, убеждается 

в нужности или ненужности, полезности и бесполезности своих тех или иных действий, 

привычек, установок и т.п., Выработка устойчивых норм поведения в полиэтнической 

среде происходит под влиянием реальных общественных отношений, практической 

деятельности, конкретного опыта общения.  

Если бы национальные стереотипы и " образы врага" явившись причиной 

конфликтов, то человечество не существовало бы давно.  

Типичные, повторяющиеся условия предъявляют к современному 

работнику определенные требования. Поведение в этой ситуации не столько зависит от 

самой ситуации, сколько определяется различными устойчивыми характеристиками 

работника.  

Любое, в том числе многонациональное, общество заинтересовано 

в предсказуемости поведения своих членов в той или иной ситуации. Особенно 

важно  изучение стандартов поведения в условиях перехода к рынку. Как 

свидетельствуют социологические исследования, проведенные в Узбекистане, на 

Северном Кавказе, в Казахстане (в том числе проведенный автором опрос в феврале 

1994 года в городе Жезказган), социально одобряемые стандарты поведения 

представителями разных этносов отличаются друг от друга. Например, при изучении 

взаимоотношений в системе "руководитель-подчиненный" было установлено, что 

респонденты так называемой "тюркской" группы были более благосклонны к 

авторитарному стилю, чем их сослуживцы из "славянской" группы, предпочитавшие 

демократический стиль. Предпочтение тех или иных стандартов поведения объясняется 

разницей исторических судеб. Казахи, как и другие народы Центральной Азии, не 

знали классических капиталистических отношений, что породило своеобразные 

стандарты поведения. Исследованиями установлено, что народы Востока 

ориентированы на более широкий круг общения, чем их русские сослуживцы. 

Например, наши респонденты-казахи в Жезказган были более осведомлены о 

внепроизводственной жизни своего руководителя, чем представители других наций. 

Также народы Востока более придирчиво относятся к вопросам взаимоотношений 

между женщиной и мужчиной, пожилыми и молодыми людьми. Казахи говорят 

«Избегай сына, не уступающего отцу, избегай дочери, не уступающей матери». То есть, 

возраст более чем значим на Востоке. Существуют специальные стандарты речи, 

неписаные правила общения со стариками [2]. 

Как во всех других странах бывшего Союза, и в нашей стране идет 

интенсивный  поиск путей развития. Практика преобразований во многих странах 

показывает, что успех и процветание возможны на прочной основе, которой является 

духовная культура народа, веками накопленный опыт многих поколений. Здесь 

хотелось бы подчеркнуть положительные стороны традиционной казахской общины, 

такие, как взаимоподдержка, взаимопомощь, уважение старших, обостренное чувство 
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долга, ответственность за ближнего и за младших по возрасту, терпимость и 

миролюбие.  История человечества полна "экспериментов" по нарушению гармонии 

человеческого  бытия. 

Корпоративный дух, характерный  для нынешнего населения Казахстана 

независимо от национальной и религиозной принадлежности, – вот что нужно 

учитывать и умело использовать при решении глобальных проблем, коими являются 

поиски пней социально-экономического развития общества. 
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Аннотация. В 30-ые годы прошлого столетия в Казахстан прибывали эшелоны 

депортированных и обездоленных. Казахстан стал таким домом, который принял всех, 

кто был насильно депортирован или по каким-то другим причинам вынужден был 

переехать сюда. И местные жители, то есть казахи, оказали приём, помогли в трудное 

время, делились последним. Так, Казахстан стал территорией дружбы и согласия, девиз 

которого стал – единство в многообразии. Правительством Казахстана продолжается 

работа по трансформации этнического и культурного многообразия Казахстана в 

конкурентное преимущество и эффективный инструмент укрепления независимости и 

развития страны. мир, согласие и единство были, есть и будут ключевыми 

приоритетами государственной политики 

Ключевые слова: Депортация, этнос, дружба, согласие, толерантность, 

сплоченность, демократизация общественной жизни. 

 

Великая степь стала вторым домом для представителей более 130 

национальностей. 130 этносов, 17 религиозных конфессий. Всех вместе – 18,5 млн 

человек. Многих сплотила эта земля. В 30-ые годы прошлого столетия в Казахстан 

прибывали эшелоны депортированных и обездоленных. Среди них были и курды, 

евреи, чеченцы немцы, украинцы, кавказцы, турки и другие народности.  

Одними из первых, кто подвергся насильственной депортации, были 

дальневосточные корейцы. Одновременно с корейским населением с южных границ 

началось переселение курдов, армян и турок, иранцев. В 1939-1941 годы жителями 
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республики стали депортированные поляки из Западной Белоруссии и Западной 

Украины, а также из республик Прибалтики. С началом Великой Отечественной войны 

наступил новый этап депортации народов. Это были советские немцы. Началось их 

выселение из Поволжья, Грузии, Азербайджана, Армении [1]. 

Немцы явились самой крупной национальной группой из всех перечисленных 

наций, и их судьба с этого момента во многом разнится с участью других народов. В 

республику, из запланированных к переселению 472 174 немцев, в 1941 году прибыли в 

105 эшелонах и переселились 243904 человек. С южных областей Казахстана (Алма-

Атинская, Кзылординская, Джамбульская и Южно-Казахстанская) было снято 50 тысяч 

человек. Они были размещены в Кустанайской, Петропавловской и Акмолинской 

областях по 10 тысяч человек; в Павлодарской и Семипалатинской - по 7500 человек; в 

Карагандинской - 6 тысяч человек и Актюбинской - 5 тысяч человек [2].  

Казахстан поневоле его коренных жителей превратился в сталинскую тюрьму 

народов разных национальностей. В 1937 году в Казахстан были высланы 18526 

корейских семей (приблизительно свыше 100 тысяч человек. Накануне войны 

жителями республики стали 102 тысяч депортированных поляков. Осенью 1941 года в 

КазССР были высланы еще 361 тысяч немцев Поволжья. На 1 июля 1943 года в 

республику было эвакуировано 532506 человек из западных районов страны. В 1943-

1944 годы проведено насильственное выселение в Казахстан 507 тысяч представителей 

народов Северного Кавказа и других национальностей. В ноябре 1944 года республики 

Средней Азии и Казахстан приняли свыше 110 тысяч человек из 220 населенных 

пунктов Месхетии (Грузинская ССР). Трагическая участь депортации постигла народы 

Северного Кавказа, в 1943-1944 годы подверглись депортации карачаевцы, балкарцы, 

чеченцы и ингуши. Затем последовала депортация калмыков и крымских татар. 

В 1944 году началась депортация турок. Также был принят ряд постановлений 

правительства о депортации греков, болгар и армян. Продолжалось выселение 

отдельных групп населения из освобожденных территорий. Помимо немцев в конце 

войны из территории Западной Украины подверглись переселению ОУНовцы 

(Организация украинских националистов) и члены их семей, «указники» (по Указу от 2 

июня 1948 года об ответственности за уклонение от общественно-полезного труда и 

аналогичному указу от 23 июня 1951 года). Депортации подверглись кабардинцы, 

прибалтийцы, калмыки и другие народы [3]. Таким образом, переселение народов 

продолжалось вплоть до конца 40-х годов.  

По данным НКВД, на начало Великой Отечественной войны всего состояло на 

учете 175831 человек (45620 семей) спецпереселенцев, которые были расселены, за 

исключением Западно-Казахстанской области, по 10 областям: Алма-Атинской, 

Джамбульской, Южно-Казахстанской, Кзыл-Ординской, Семипалатинской, 

Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северской, Карагандинской и Акмолинской 

[4]. С 1944 года на территории Казахстана резко увеличилось число депортированных 

народов. 

В период войны в Казахстане находилось на спецпоселении от 900 тысяч до l 

миллиона 209 тысяч человек, а по данным НКВД КазССР на 1 января 1945 года 

состояло на учете 815319 человек (232593 семей) (не считая корейцев), из них: бывшие 

кулаки - 135308 человек; немцы - 243722 человек; чечено-ингуши - 360405 человек; 

кабардино-балкарцы - 20288 человек; спецпоселенцы из Молдавии и Прибалтики - 8064 

человек; калмыки- 2541 человек; карачаевцы - 40767 человек; крымчане - 4224 человек, 

которые были расселены по всем областям, за исключением Западно-Казахстанской 

области, таким образом: Алма-Атинская -23676 человек; Карагандинская -104591 

человек; Семипалатинская - 51605 человек; Актюбинская - 2200 человек; Акмолинская-

105780 человек; Восточно-Казахстанская область - 44872 человек; Гурьевская -  
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человек; Джамбульская - 54061 человек; Западно-Казахстанская область 244 человек, 

(бывшие кулаки); Кустанайская - 73483 человек; Кокчетавская - 102511 человек; Кзыл-

ординская - 28866 человек; Павлодарская - 6084 человек; Северо-Казахстанская 

область - 43246 человек; Талды-Курганская-32353 человек; и Южно-Казахстанская 

область - 59962 человек [5]. 

Представители депортированных народов с самого начала их выселения были 

морально и социально ущемлены, лишены элементарных прав. Казахстан стал таким 

домом, который принял всех, кто был насильно депортирован или по каким-то другим 

причинам вынужден был переехать сюда. И местные жители, то есть казахи, оказали 

приём, помогли в трудное время, делились последним. Так, Казахстан стал территорией 

дружбы и согласия, девиз которого стал – единство в многообразии.  

Forbes Kazakhstan, опираясь на данные Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики, решил проследить, как в последние примерно 20 лет 

менялась доля представителей разных национальностей в общей численности 

населения страны, а также насколько выросла либо уменьшилась та или иная 

этническая группа. 

 

 
 

Рисунок 1 

 

Нами были рассмотрены восемь самых крупных представленных в Казахстане 

этносов. Взяты доступные официальные данные на начало 1999 и 2018 годов. В эти 

годы общая численность населения Казахстана составляла 14955106 и 18157337 

человек соответственно. 

Разумеется, казахи как государство образующий этнос имели самый большой 

удельный вес в общей численности населения. Так, в 1999 году их было 7 

971 618 (53,3% от общего числа жителей страны), а в 2018 году стало 12 250305 

(67,5%). 
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Предсказуемо также, что доля представителей европейских народов, в частности 

славян, сократилась. К примеру, русских в 1999 году было 4 489 705, или 30% от общей 

численности населения. В 2018-м их количество снизилось на 20,1% – до 3 588 

686 (доля в общей численности – 19,8%). За этот же период немцев стало вполовину 

меньше – с 356439 до 179476 человек, что связано с переездом на историческую 

родину. 

Самым «витальным» этносом оказались узбеки. Их численность 

увеличилась на 56%.  Это даже больше, чем рост числа казахов (на 

53,7%).  В абсолютных цифрах количество узбеков в 1999 году 

составляло 369 816 человек, а в 2018-м достигло 576 817 [6].  

На сегодняшний день Правительством приняты антикризисные меры, 

нацеленные на устойчивое экономическое развитие страны, повышение социального 

благополучия и общего благосостояния граждан. Правительством Казахстана 

продолжается работа по трансформации этнического и культурного многообразия 

Казахстана в конкурентное преимущество и эффективный инструмент укрепления 

независимости и развития страны. мир, согласие и единство были, есть и будут 

ключевыми приоритетами государственной политики [7].  

Треть населения нашей страны – это представители различных этносов. Их 

вклад в достижения Казахстана известен всем, и мы должны наращивать этот 

потенциал. Независимый Казахстан накопил особый позитивный опыт межэтнического 

сотрудничества и взаимопонимания. Главный успех в этом направлении заключается в 

том, что казахстанцы независимо от их этнической принадлежности получили право 

называться соотечественниками и по вкладу в развитие республики, и по менталитету, 

и по взаимопониманию и духовному притяжению. Феномен дружбы и сотрудничества 

этносов Казахстана не результат чьей-то субъективной воли, а рожден исторической 

практикой нашей страны. Сегодня ни один индивид, этнос не может быть исключен, 

изолирован, «вынесен за скобки» в процессе установления согласия. Это становится 

определяющим императивом современности. 

В настоящее время закладываются основы для лидирующей роли нового 

Казахстана в Центральной Азии, что связано с новыми подходами общеевропейской 

концепции к Центральноазиатскому региону. Доминанта многополюсности, 

полицентричности мира, за который выступает Республика Казахстан, являются 

гарантом защиты национальных интересов и этносов внутри страны. 

Таким образом, сегодня в Казахстане созданы прочные основы государственной 

системы, ее необходимые институты и обеспечена база реформ во всех областях, в том 

числе в демократизации общественной жизни, от чего в немалой степени зависит не 

только стабильность политических, экономических и социальных процессов, но и их 

динамизм. 

Сейчас в Казахстане идет процесс создания национальной системы образования, 

сочетающей мировой уровень науки, техники и культуры с этнокультурным наследием. 

Динамичность и последовательность осуществления демократических процессов в 

республике существенно изменили психологию отношения наших граждан к 

образованию. При этом демократические процессы сформировали понимание и 

необходимость возрождения своего родного языка и на его базе воспитания и обучение 

детей. Стало сильнее проявляться стремление к образованию на основе национально - 

этнических корней. Опыт нашего государства свидетельствует, что народы с различной 

национальной психологией, культурой, ментальностью, вполне могут уживаться друг с 

другом и устанавливать конструктивные связи, перерастающие в отношения дружбы и 

духовной близости. Таким образом, исторически казахская земля стала «Атамекен» для 

представителей многих этносов. 
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ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ 
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Аңдатпа. Мақалада Қазақстан халқы Ассамблеясының елдегі әлеуметтік және 

этносаралық келісім мен саяси тұрақтылықты қамтамасыз етудегі рөлі талданады. 

Сонымен қатар, Қазақстан халқы Ассамблеясы - ұлттық бірліктің, этносаралық және 

конфессияаралық келісімнің ерекше моделі ретінде  сөз  етіледі. 

Түйінді сөздер: Қазақстан халқы Ассамблеясы, этнос, бірлік. 

 

Халқымызда «Ынтымақсыз елді - ұрысы билейді. Ынтымақты елді -дұрысы 

билейді» деген қанатты сөз бар. Сол себептен де болар, тәуелсіздік алған  сәттен 

бастап, біздің елімізді мекендеген этникалық топтар мен ұлттық топтардың ұлтаралық 

келісімін құқықтық қолдауға бағытталған мемлекеттік саясатты жүргізу  үшін  Елбасы  

Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаев  бірқатар  маңызды  шешімдер  қабылдай  бастады.  

Сонымен  қатар, бұл  шешім өткен мен бүгінді біріктірген қазақ жері адамзаттың 

ғаламдық жалпыадамзаттық іс-әрекетінің бастауы болды. Елдегі  татулық  пен  бірлікті  

сақтауға  басқан  нақты  қадам  ретінде - Қазақстан  халқы  Ассамблеясын  айта  

аламыз. Қазақстан халқы Ассамблеясы біздің көпұлтты халқымыздың бірлігінің 

мәңгілік қамқоршысы болды.  

Бұл қазақстандықтардың санасында үлкен ортақ құндылықтарды - бірлікті, 

тұрақтылықты, төлеранттылықты, жалпыға ортақ еңбек, патриотизмді осы  күнге  дейін  

растап  келді.  

Қазақстан халқы Ассамблеясы - біздің Отанымыздың құтты жерінде тұратын 

барлық этностардың бейбітшілігі, келісімі мен достығының басты және берік негізі.  

Ол тәуелсіздіктің қалыптасуы мен нығаюы, Қазақстан Республикасының 

Конституциясын бүкілхалықтық қабылдау, терең экономикалық реформалар, біздің 

қоғамның әлеуметтік және саяси негіздерін ауқымды қайта құру тарихында шешуші 

рөл атқарды.  
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Ұлттық бірліктің негізін қалайтын бірінші негізгі қағида - әрбір азамат пен оның 

Отаны - Қазақстан Республикасының ортақ тағдыры туралы хабардар болу. Біздің 

ұлттық бірлігіміз этникалық тегіне қарамастан, Қазақстанмен және оның болашағымен 

өзін-өзі сәйкестендірудің жоғары деңгейіне негізделген.  

Сол  себептен  Бұл азаматтық қоғам институты барлық саяси топтардың 

мүдделерін шоғырландыратын, азаматтардың ұлтына қарамастан азаматтардың 

құқықтары мен бостандықтарының қатаң сақталуын қамтамасыз ететін Қазақстанның 

саяси жүйесінің маңызды элементі болып табылады. Құру идеясы туралы Нұрсұлтан 

Әбішұлы 1992 жылы Қазақстан халқының бірінші форумында айтқан болатын.  

Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметі мемлекеттік ұлттық саясатты іске 

асыруға, республикадағы әлеуметтік-саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуге және 

этносаралық қатынастар саласындағы қоғамның мемлекеттік және азаматтық 

институттарының өзара іс-қимыл тиімділігін арттыруға бағытталған.   

Жиырма бес жылдық тарихында Қазақстан халқы Ассамблеясы қарқынды 

дамып, елеулі өзгерістерді бастан кешірді.Қазақстан халқы ассамблеясы Қазақстан 

мемлекетіндегі этносаралық келісімді нығайтудағы теңдесі жоқ маңыздылыққа ие 

болды.  

Қазіргі уақытта, бұл бастаманы Елбасы Қазақстан халқының жағдайларын 

толыққанды біліп, өзінің көрегендігі және сабырлығымен халқының болашағына 

жасаған болжаудың сәтті іске асуы деп айтуға болады. Сонымен қатар, бұл екінші 

жағынан Қазақстан халқы Елбасымен бірге сеніммен жасалған тарихи шешім болып 

табылады [1]. 

Осындай әлемде теңдесі жоқ механизмді құру Елбасының бастамасы болғаны 

баршамызға мәлім. 1995 жылы 16 ақпанда Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев еліміздегі 

ұлттық мәдени орталықтардың жетекшілерімен кездесу өткізді. Сонда, Елбасы 

еліміздегі этносаралық келісімді сақтау және оны одан әрі нығайту үшін республикада 

жаңа қоғамдық институттың керектігін атап айтты.  

Содан, Елбасы «Қазақстан халқы ассамблеясын құру туралы» Жарлыққа қол 

қойғаннан кейін, Ассамблеяның 1-ші сессиясы 1995 жылы 24 наурызда Алматы 

қаласында өтті. Оған қатысуға барлық облыстарда кіші ассамблеялар құрылып, олардан 

260 делегат сайланып, 40 ұлттық-мәдени орталықтардың өкілдері енген. 

«Кезінде тағдырдың жазуымен қасиетті қазақ даласына сан түрлі ұлт өкілдері 

қоныс тепті. Бүгінге олар тегі басқа болғанымен теңдігі бір, қаны бөлек болғанымен 

жаны бір, арманы ортақ біртұтас халыққа айналды. Туған елінің туының астында 

бірігіп, туған жердің тұғырын биік етуге бел шешкен азаматтарды бір тағдыр күтеді әр 

уақытта. Осылай елдігіміздің ертеңі ошақтың ұштағаны секілді «бір халық, бір ел, бір 

тағдыр» деген үш сөзге сыйып отыр», деді Н. Назарбаев [2]. Осы  сөздерге  мұқият  мән  

беріп  қарар  болсақ, Қазақстан  халқы  Ассамблеясының  рөлі  сонау  хандық  

заманындағы  қазақтың  тарихымен  біртұтас  болып  отырғаны  мәлім. 

Республикада Қазақстанның барлық этностарының мәдениетін, тілін, дәстүрін 

дамыту үшін қажетті жағдайдың бәрі жасалған. Ассамблея қызметі Қазақстанның 

этносаралық қатынастар мәселелерін тиімді шешетін ел ретіндегі халықаралық беделін 

арттыруға ықпал етеді [3].  

Шындығында, этносаралық қарым-қатынас - аса маңызды әрі өте нәзік дүние. 

Қазіргі таңда көптеген елдер этносаралық жанжалдардан зардап шегуде. Бейбітшілікте, 

есендікте өмір сүруге ұмтылу - қазақ халқының қанына сіңген асыл қасиеттерінің бірі 

екені сөзсіз.  

Казақ халқы қонақжай, сабырлы, ежелден бейбітсүйгіш, өз бетінше ешкімге 

ұрынбаған, соғыс ашпаған ел - бұл қасиеттер халқымыздың ел егемендігіне де үлесін 

қосып келеді. Қазақ жерінде қазір 140-тан аса ұлт пен ұлыс өкілдері өмір сүруде. 
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Оларға Қазақстан азаматтары ретінде тең құқық берілген. Олар білім алу, емделу, 

жоғары лауазымды қызмет атқару мүмкіндіктеріне ие.  

Елімізде мекен еткен ұлт пен ұлыстарға өз мәдениетін дамытып, салт-дәстүрін 

сақтауға лайықты жағдайлар жасалған. Олардың әрқайсысының ұлттық мәдени 

орталықтары тұрақты жұмыс істейді. Мәдени орталықтар әр халық өкілдерінің өз 

ұлттық дәстүрлерін сақтауға зор ықпал жасап келеді. Сонымен бірге, көпұлтты 

Қазақстанның мәдени жағынан әртарапта дамуына үлес қосып келеді.  

Айтап  айтқанда, Маңғыстау  облысындағы  Қазақстан  халқы  Ассамблеясының  

қызметі  қазіргі  таңда  жандануда. Маңғыстау  өлкемізде  де көптеген  этнос  өкілдері  

тату - тәтті  өмір  сүруде. Бұның  кепілі  ретінде  тек  мемлекеттік  іс - қимылдарды  

айтып  қана  қоймай , университетіміздің  облыс  көлеміндегі  рөліне  тоқталатын  

болсақ, айрықша  басым  болып  келеді.  
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ҚОҒАМДЫҚ КЕЛІСІМ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫ 

ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСТЫҚ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ 

АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ 

 

Джайлханова А. 

Маңғыстау облысы "Қоғамдық келісім" КММ директоры, Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада этносаралық қатынастар саласында мемлекеттік 

органдармен және азаматтық қоғам институттарымен тиімді өзара іс-қимылды 

қамтамасыз ету, қоғамда этносаралық келісімді және  толеранттылықты одан әрі 

нығайту үшін қолайлы жағдай жасау, ел бірлігін нығайту, қазақстандық қоғамының 

негіз қалаушы құндылықтары бойынша қоғамдық келісімді қолдау және дамыту 

жолдары қарастырылған. 

Түйінді сөздер: Ассамблея, бейбітшілік, этнос, Достық үйі, этномәдени 

бірлестіктер. 

 

Ассамблеяның негізгі міндеті – этносаралық қатынастар саласында мемлекеттік 

органдармен және азаматтық қоғам институттарымен тиімді өзара іс-қимылды 

қамтамасыз ету, қоғамда этносаралық келісімді және  толеранттылықты одан әрі 

нығайту үшін қолайлы жағдай жасау, ел бірлігін нығайту, қазақстандық қоғамының 

негіз қалаушы құндылықтары бойынша қоғамдық келісімді қолдау және дамыту.  

 Маңғыстау облысындағы Достық үйі 20 этномәдени бірлестіктерін бір шанырақ 

астында біріктіретін көп функциялық үй. Бірінші қабатта 100 адамға арналған дөңгелек 

зал, 400 көрерменге арналған концерт залы, баспасөз мәслихатының залы, Елбасының 

арнайы кеңсесі, 4 президентік кабинеті орналасқан.  
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Сонымен қатар, осы қабатта Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен ауған 

ардагерлері, кітапхана залы, асхана және этномәдени бірлестіктердің көрме залы 

жұмыс істейді. 

Екінші қабатқа 20 этномәдени бірлестіктер орналасқан. Мұнда бірнеше 

үкіметтік емес бірлестіктер, ән мен бидің шығармашылық топтары, 50 адамға арналған 

конференц-зал, 90 адамға арналған кинотеатр, отбасылық орталық, Рәміздер кабинеті, 

жексенбілік кабинеттері жұмыс істейді. 

 Үшінші қабатта «Қоғамдық келісім» КММ, «Жаңғыру жолы» аймақтық жастар 

штабы, Белсенді өмір сүру орталығы, волонтерлар кабинеті, медиация кабинеті 

өздерінің қызметін белсенді жүргізеді.     

Осы орайда, Маңғыстау облысы Қазақстан халқы Ассамблеясы ғимаратында 

мынадай ірі жобалар: «Бір шаңырақ астында» жобасы, «Отбасы-тәрбие институты» 

жобасы, «Жаңғыру жолы» өңірлік штабының жұмысын жандандыру жобасы, сонымен 

қатар, «Рухани жаңғыру», «Қазақтану»,  «Ұлы даланың жеті қыры» сияқты 

бағдарламалар жүзеге асырылуда. Сондай жоба аясында өткізілген ірі 

шараларымыздың бірі Ұлы Абайдың 175 жылдығына орай өткен «Ұлт қазынасы-

Бірлік» шарасы.  

«Достық» ауылының ақылшы, данышпан ақсақалы Абай атамыздың 

шаңырағында үлкен мереке қазақи салт-дәстүрмен бейнеленді. Онда Абай атамыздың 

немересі Бейбіттің өмірге келуінен бастап шаңырақ құрғанға дейінгі өмірінде болатын 

қуанышты сәттеріне байланысты салт дәстүрлер көрсетілді.  

Өңіріміздегі этномәдени бірлестіктер 4 ауылға бөлініп, қазақтың салт-

дәстүрлерін (Бесікке салу, тұсау кесу, құда түсу, беташар) көрсетті.    

Шаралар легі МО ҚХА этномәдени бірлестік мүшелерінің Абайдың әні 

«Көзімнің қарасын» жанды дауыста шырқаумен (хор)  жалғасты.  

Халықаралық Ана тілі күніне орай, Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойы 

аясында «Тілім менің» байқауы өтті. Этнос өкілдерінің басын қосқан осынау байқауды 

ұйымдастырудағы мақсат—әркімнің өз ана тілінің көркемдігін сезінуі, басқа тілді 

құрметтей білуге шақыру және тілдік, мәдени әртүрлілікті, тілдік ерекшелікті сақтау, 

қоғамдық келісім мен ел бірлігін нығайту. Қатысушылар өздерін мемлекеттік тілде 

таныстырды, Абай Құнанбайұлының шығармаларын әр түрлі тілде мәнерлеп оқыды 

және Абай әндерін мемлекеттік тілде шырқады. 

Сонымен қатар Достық үйіне саяхат жасап келген мектеп оқушылары және 

балабақша балалары өздері жатқа білетін Абай шығармаларын орындап, силықтарға ие 

болуда.           

Сонымен қатар, Маңғыстау облысы Қазақстан халқы Ассамблеясының 

ұйымдастыруымен әртүрлі этнос өкілдерін мемлекеттік тілді және қазақстандық 

этностардың тілдерін меңгеруге тарту бойынша жұмысты үйлестіру бойынша бірақтар 

іс – шаралар ұйымдастырылуда.  

«Мың бала» республикалық мәдени ағарту жобасы. Жоба аясында этнос 

жастарына мемлекеттік тілді үйрету арқылы олардың бойына қоғамның рухани негізі 

болып табылатын ұлттық құндылықтарды сіңіруді, қазақстандық бірегейліктің 

азаматтық қағидаттарын қалыптастыруды көздеу мақсатында, жалпықазақстандық 

диктант, латын қаріпінде эссе жазу, түрлі байқаулар мен викториналық ойындар сияқты 

іс – шаралар арнайы жоспарға сәйкес, онлайн түрде іске асырылуда.  

Нәтижесінде, «Тіл мектебі» авторлық әдістемелер, «Асыл сөз» мектебі шешендік 

өнерге баулу және шығармашылық конкурс бағыттары бойынша жеңімпаз атанғандар 

Нұр – Сұлтан қаласының алғыс хатымен, бағалы сыйлықтарымен марапатталуда. 

«Қазақтану» ғылыми – ағартушылық жобасы аясында, Маңғыстау облысы 

Қазақстан халқы Ассамблеясы ғимаратында Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
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Президенті – Елбасының тапсырмаларын орындау мақсатында, «Ситуативный 

казахский – «Мәміле» жобасын іске асыру бойынша этнос өкілдері арасында 

мемлекеттік тілді үйренгісі келетіндер мен оған үйрететіндерге арналған «МӘМІЛЕ» 

диалог алаңы ашылды. Клуб жұмысы «Ситуативный казахский» кітабының авторы Қ. 

Тасыбековтың әдістемесімен іске асырылуда. Қазақстан аумағында карантиндік 

режимнің күшейтілуіне орай, Маңғыстау облысы бойынша «Мәміле» клубының сабағы 

тіл үйренуші еріктілердің келісімімен әр сенбіде онлайн Zoom арқылы өткізілуде, 

сонымен қатар видеосабақ түсіріліп әлеуметтік желіде жариялануда.   

Достық үйінде мемлекеттік және этнос тілдерін оқытатын жексембілік 

мектептер жұмыс істейді, олар: «Видербург» неміс этномәдени бірлестігінің бастауыш 

мектебі, «Самур» лезгин этномәдени бірлестігі, «Дагестан» дағыстан этномәдени 

бірлестігі және «Чосон» кәріс этномәдени бірлестігі.  

Ғимаратымызда Зейнет жасындағы адамдарға арналған «Белсенді ұзақ өмір 

сүру» орталығы ашылып, орталық тұрақты түрде шаралар өткізуде, Маңғыстауда 

медиация институтын насихаттау, дау мен жан-жалдарды шешу, дау мен шиеленістерді 

шешу кезінде татуласу рәсімдерінің тиімділігін түсіндіру жөнінде қала аудандарда 

кездесулер өткізілуде. 

Шара өткізуде жастарымыз да кенде қалған емес, Маңғыстау облысы Қазақстан 

халқы Ассамблеясыда РЖҚ «Жаңғыру жолы» өңірлік штабының жетекшісі - 

Ермуханова Назерке.  Штаб құрамында 500 ден астам жастар бар, оның 300 ден астамы 

этнос жастары. Өлкемізде жастар арасында қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті  

нығайту, Мемлекеттік тілмен төл тарихты танып білу жолында, Ұлы ақын Абай 

Құнанбаевтың 175 жылдығына, «Қазақтану», «Ауыл ел бесігі», Елбасы Н. 

Назарбаевтың Болашаққа бағдар «Рухани жаңғыру», «Ұлы даланың жеті қыры», 

бағдарламалары мен «Бес әлеуметтік бастама» бойынша көптеген шаралар өткізіліп 

келеді. Сонымен қатар,  ағымдағы жылы Елімізде болып жатқан жағдайға байланысты 

«МАСКА КИІП ЖҮРІҢІЗ» акциясы ұйымдастырылып, сенбілік жұмыстары тұрақты 

жүргізілуде. Осындай шараларымыздың бірегейі «Ұлы даланың жас көшбасшылары» 

тақырыбында лекториум өтті, қазақи салт – дәстүрді бойына ту еткен киелі 

Маңғыстауға Астана қаласынан «Жаңғыру жолы» Республикалық жастар қозғалысы 

төраға орынбасары Джумурбаев Тимур, «Жаңа толқын 100+» жобаларының Start Up 

конкурсының жеңімпазы, «Равная дорога» жобасының авторы, Солтүстік Қазақстан 

облысы «Қоғамдық келісім» КММ бас жетекші сарапшысы Сабитов Салимхан, Ақтөбе 

облысы, Батыс Қазақстан облысынан этнос жастары келді. Республикамыздың әр 

өңірінен жиналған жастар және облыстын «Жаңғыру жолы» жастары 13-наурыз күні 

Ақтау қаласынан бастау алып, Ақшұқыр ауылына табан тіреген «Ұлы дала көшімен» 

бірге болды.   «Ұлы дала көшін» Отпан тауға аттандырып, жастар Маңғыстаудың киелі 

жерлерімен танысты. 

Сонымен қатар, Ассамблея мүшелері тұрақты түрде қайырымдылықпен 

айналысуда. Биыл 2020 жылы өкінішке орай, коронавирустың жаһандық пандемияға 

ұласып, елімізде төтенше жағдай жарияланып Маңғыстау облысы Қазақстан халқы 

Ассамблеясы Республикалық «Біз біргеміз!» акция аясында облыстық этномәдени 

бірлестіктер дәрігерлерге көмек ретінде және науқастардың тез айығып кетуін тілеп 

облыстық провизорлық стационарға 200 дана мұрын кануласының оттегі түтікшелері, 

150 төсекқап жиынтығы, 10 дана тепловизормен қамтамасыз етті.  Сонымен қатар, 

ҚХА волонтерлер қозғалысының ұйымдастыруымен Сәбилер үйі мен Қарттар үйіне 

қайырымдылық көрсетілді. Оның ішінде 16 мүжәлсіз отбасына 1 млн тг көлемінде 

азық-түлікпен көмек көрсетіліп, «Вайнах» шешен және ингуш этномәдени бірлестігі 

100 отбасына 900 мың тг көлемінде ет таратты.  
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Аннотация. Научный проект «Новое поколение казахстанцев – залог развития 

деятельности Ассамблеи народа Казахстана» посвящен теме казахстанского 

патриотизма. Такая научно-исследовательская работа призвана дать системное 

комплексное описание и решение проблем гражданско-патриотического воспитания 

молодежи. В работе четко определены объект и предмет исследования, поставлена цель 

и сформулированы вытекающие из цели задачи.  

Автор анализирует основные теоретические подходы к изучению сущности 

патриотизма, дает их систематизацию и анализ сквозь призму поставленных в 

исследовании задач. Особое внимание уделено сущности и особенностям 

казахстанского патриотизма.  

Ключевые слова: патриотизм, казахстанский патриотизм, молодежь, 

молодежные объединения, Ассамблея народа Казахстана. 

 

История нашей Родины свидетельствует о том, что во все времена одним из 

основных факторов, обеспечивавших сплоченность народа, помогавших ему 

преодолеть трудности и невзгоды, был патриотизм – любовь к Родине, своему народу, а 

также стремление своими действиями служить интересам Отечества, защищать его от 

врагов.   

Патриотизм  представляет собой сложное и многогранное явление.    Будучи 

одной из наиболее значимых ценностей общества, он интегрирует в себе социальные, 

политические, духовно – нравственные, культурные, исторические компоненты, в 

известной степени является естественным инстинктом самосохранения любой нации, 

когда ей плохо. 

Казахстанский патриотизм — явление уникальное, своеобразное. Об этом 

свидетельствует «многовековая и многотрудная история казахского народа», в которой 

до самой независимости определялась судьба, как страны, так и борьба казахского 

народа за свободу. Говоря словами президента Н. А. Назарбаева, «это борьба во имя 

сохранения народа и жизненного пространства нашла отражение в длинной летописи 

от далеких наших предков — скифов, гуннов, огузов, саков, уйсуней, канлы, кипчаков 

— до скорбных событий в декабре 1986 года» [1].  

Наиболее сильно недостаток мировоззрения и появившаяся нравственно-

идеологическая нехватка сказалась, безусловно, на молодежи как наименее 

защищенной и наиболее подверженной всякого рода идеям части населения. В этих 

условиях патриотическое воспитание студенческой молодежи, формирование у нее 
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активной гражданской позиции и осознание ею ответственности за свое будущее и 

будущее своей страны становится важнейшей задачей всего общества. Именно от ее 

политической воли, ценностей, идеалов во многом зависит, каким образом и насколько 

успешно будет проходить развитие Казахстана. Как отмечал в одном из своих 

выступлений Н. А. Назарбаев, «нужно учить многонациональную молодежь 

идентифицировать себя с историей Казахстана, дать нужные ориентиры» [1]. 

Молодежной проблеме уделяется все большее внимание – со стороны как 

государства, так и общества. Президент РК Н.А. Назарбаев в Стратегии «Казахстан-

2050» отмечал, что новый политический и экономический курс нацелен на то, чтобы 

дать молодежи лучшее образование, а, значит, еще более достойное будущее. 

Молодежь – новое поколение казахстанцев, двигатель нового курса. Государство 

делает все для того, чтобы открыть перед молодыми людьми новые возможности [2]. 

Одной из важных задач государства является патриотическое воспитание 

молодежи, важнейшего фактора духовного и физического здоровья нации. 

Патриотизм выступает особо значимой социокультурной ценностью 

студенческой молодежи. Более того, в современной науке патриотизм является 

предметом рассмотрения ряда социально-гуманитарных дисциплин, что обуславливает 

его полипарадигмальный характер. В связи с чем выявление его собственно 

социологического содержания может быть реализовано лишь посредством 

сравнительного анализа исторического, философского, политологического и 

педагогического подходов к осмыслению феномена патриотизма. 

Исторический подход показал, что патриотизм в различных проявлениях 

существовал с момента зарождения государства и в своем становлении и развитии 

прошел длительный путь. Формируясь как чувство любви к своему Отечеству и 

готовность к его защите, в современный период патриотизм предстает многоаспектным 

социокультурным явлением. В философском смысле патриотизм рассматривается как 

неотъемлемая часть духовного развития человека и общества в целом. В 

политологическом аспекте патриотизм, являясь составной частью политической 

жизнью социума, оказывает влияние на формирование идентичности человека. 

Педагогический подход акцентирует внимание на воспитательном потенциале 

патриотизма и его роли в образовании личности как патриота своей Родины. В рамках 

социологической науки патриотизм рассматривается как общественное и социально 

обусловленное явление, реализация которого в жизни социума происходит через ряд 

функций. 

В Конституции Республики Казахстан одним из основополагающих принципов 

государства представлен казахстанский патриотизм. Если обратиться к словарю 

Ожегова, то понятие «патриотизм» означает «преданность и любовь к своему 

отечеству, к своему народу» [3]. 

Исходя из выше сказанного следует отметить, что патриотизм как 

социокультурное явление способствует: осознанию места и роли своего государства в 

мировой культуре; усилению «исторической памяти», то есть связи человека с 

прошлым, настоящим и будущим духовной жизни своего Отечества; развитию 

духовных сил людей, их ума, чувств и воли, поскольку побуждает к решению новых, 

более важных и более трудных задач, выходящих за пределы личной выгоды; 

консолидации общества и государства, с целью осуществления социально 

направленной деятельности, способствующей развитию казахстанской культуры. 

Современные подходы к вопросам сущности патриотического воспитания 

подрастающего поколения свидетельствует об остроте и актуальности данной 

проблемы. Усвоение ценностей и норм жизни, утвердившихся в обществе - 
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объективный, но не стихийный процесс. Патриотизм не заложен в генах, это не 

природное, а социальное качество и потому не наследуется, а формируется.  

Анализ педагогических трудов М.Е. Демеуовой [4], Н.А. Хайруллиной [5], М.С. 

Джилкишиевой [6] и др., позволил определить, что понятие «казахстанский 

патриотизм» рассматривается учеными нашей страны как отношение граждан к своей 

Родине, выражающееся в готовности беречь и защищать ее. Это отношение к 

необъятным просторам страны, ее природным богатствам, героическому и 

историческому прошлому, обычаям, традициям казахского народа. Казахстанский 

патриотизм включает в себя: чувство привязанности к тем местам, где человек родился 

и вырос; уважительное отношение к родному языку; заботу об интересах родины; 

проявление гражданских чувств и сохранение верности родине; гордость за ее 

социальные и культурные достижения; отстаивание ее свободы и независимости; 

уважительное отношение к историческому прошлому родины и унаследованным от 

него традициям; стремление посвящать свой труд, силы и способности расцвету 

родины. Современные условия развития общества предъявляют новые требования к 

воспитанию подрастающего поколения. При этом особое внимание в государственных 

и нормативных документах Республики Казахстан, определяющих основные 

направления реформирования образовательной системы отводится использованию 

богатейшего культурного наследия казахского народа, его многовековых 

воспитательных традиций. Поэтому, на сегодняшний день, возрождение и сохранение 

богатейших по своему образовательному потенциалу истоков народной мудрости, а 

также поиск эффективных путей использования их образовательных возможностей в 

воспитании современного подрастающего поколения представляется объективной 

потребностью и необходимым условием дальнейшего развития всего казахстанского 

общества.  

Молодёжная общественная организация - это объединение молодых людей, их 

знаний, умений, опыта, сил и таланта с целью достижения какой-либо цели. 

Совместные действия молодёжи направлены чаще всего на изменение своего 

положения в обществе, для саморазвития и самообразования и самореализации. В 

центре деятельности молодёжных общественных организаций лежит принцип 

самоуправления, на основе которого формируется вся система самоуправления.  

Автор на основании проведенного исследования деятельности молодёжных 

общественных организаций пришел к выводу, что к основным функциям данных 

организаций следует отнести: развивающую - обеспечивает гражданское, нравственное, 

становление личности молодых людей, развитие его социального творчества, умение 

взаимодействовать, выдвигать и достигать значимые цели; ориентационную – 

обеспечивает условия для ориентации молодёжи в системе нравственных, 

общественных ценностей; коррекционную - учитывает изменения, которые происходят 

в состоянии молодых людей, и способствует успешному прохождению ими 

социализации. 

Молодёжная общественная организация - это негосударственная, 

некоммерческая целевая группа молодых людей, созданная для приобщения и 

адаптации молодёжи к условиям общественной жизни. При этом значимыми для 

общественной организации являются индивидуальность, интересы, желание 

реализации творческих способностей молодёжи. 

Таким образом, в рамках деятельности молодежных общественных организаций 

реализуются планируемые и целенаправленные процессы обучения и воспитания. 

Молодёжная общественная организация является специфической социальной средой, 

где достаточно эффективно реализуется задача воспитания патриотических чувств и 

убеждений современного подрастающего поколения. 
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Ежегодно, Глава государства Республики Казахстана выступает с обращением к 

народу, в котором отражается план по реализации важных задач, стоящих перед 

государством. Так, одним из самых важных моментов в послании от 02.09.2019 

является четкое определение позиции: «Единство нации – в ее многообразии»! В этой 

связи усиливается осознание роли деятельности такого представительного органа, как 

Ассамблея народа Казахстана, направленной на духовное единение и преемственность 

поколений, формирование толерантного национального самосознания и нового 

казахстанского патриотизма. Молодежные объединения приобретают все большее 

значение в формировании патриотического сознания граждан. Как показал опыт, 

активное вовлечение молодѐжи в молодежные объединения было актуальным и 

принесло высокие результаты. 

Современное общество характеризуется снижением роли таких традиционных 

институтов социализации, как семья, религиозные институты, государственные 

структуры.  

В 2017 году автором было проведено социологическое исследование среди 

учащихся средних образовательных учреждений г.Актау с целью изучения основных 

факторов, способствующих воспитанию молодого поколения в духе патриотизма, по 

мнению молодежи. В результате было выявлено, что участие в молодежных 

объединениях является одним из самых эффективных видов деятельности по 

реализации основных направлений патриотического воспитания, по мнению молодежи.  

Одной из важных проблем внутренней политики современного Казахстана 

является преодоление кризиса патриотического сознания граждан, унаследованная с 

постперестроечных времен. Понимание важности задачи повышении уровня 

патриотического сознания сегодня существует не только в научном сообществе, но и на 

всех уровнях власти. Попыткой властей решить проблемы, связанные с патриотизмом в 

стране, является формирование системы патриотического воспитания в соответствии с 

государственными программами. Однако система патриотического воспитания 

является, хотя и важным, но не единственным фактором, влияющим на сложный 

процесс формирования патриотического сознания граждан. Продуктивные результаты 

в области разработки проблематики формирования патриотического сознания может 

дать только комплексный и системный подход к вопросу.  

Молодежные организации и движения, будучи особым институтом  

социализации, могут считаться одним из ключевых средств формирования 

патриотического сознания молодежи и активно привлекаться со стороны государства к 

решению проблем, связанных с кризисом патриотического сознания всех групп 

граждан в стране. 
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ӘОЖ  314 (045) 

 

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ЭТНИКАЛЫҚ ҚҰРАМЫ 

 

Арашова Н.Қ. 

Ш.Есенов  атындағы  Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада Маңғыстау облысының демографиялық жағдайы 

статистикалық мәліметтер арқылы корсетіледі. Облыс халқының табиғи өсімі, жас және 

жыныстық құрамы, урбандалу деңгейі, халықтың орналасу тығыздығы, этникалық 

құрамы мен этно-мәдени орталықтарына тоқталамын. Сондай-ақ халық санының өсуіне 

әсер ететін әлеуметтік - экономикалық бағдарламалар баяндалады.  

Түйінді сөздер: Демография, этнос, урбанизация, демография, миграция, этно – 

мәдени орталықтар және т.б. 

 

Ел игілігін еселеп, береке мен ырыстың тайқазанын тасытып жатқан, әрине 

халық. Ендеше халық мемлекеттің негізі мен тірегі, елдіктің берік тұтқасы. Әр жеке 

адам, халық кез-келген мемлекеттің бірінші кезектегі баға жетпес қазынасы. Өйткені 

барлық байлықты жасаушы, бірінші күш – адамдар. Мемлекет экономикасы 

адамдардың еңбекке қатынасуымен, өндіріс құрал-жабдықтарындағы пайдаланып 

отырған озық технологиямен тікелей байланысты. 

Экономикалық қатынас, жан-жақты байланыс тұрғысынан алғанда бұл аймақтың 

орналасу реті өте тиімді. Өйткені облыстың батысы мен терістігінен орала қоршаған 

Каспий теңізі арқылы Шығыс Еуропаға шығуға толықтай мүмкіндік болса, оңтүстігінде 

Түркіменстанмен, оңтүстік шығысында Қарақалпақстанмен, солтүстігі мен солтүстік-

шығысында Атырау, Ақтөбе облыстары шаруашылықтарымен шектесіп, күнбе-күнгі 

тығыз байланыс мүмкіндігінде. Облыста 5 аудан және 3 қала, 6 кент, 30 селолық және 

ауылдық округ бар. 

Облысымыздағы демографиялық ахуал соңғы жылдары табиғи өсімнің және 

халықтың көші-қон ағынының ұлғаюына байланысты халық санының артуымен 

сипатталады. Қоғамдық коммуникация орталығында өткен брифингте Маңғыстау 

облысы статистика департаментінің басшысы Римма Утюшеваның  мәліметі бойынша 

2020 жылғы 1 наурызға облыстағы халық саны 702 953 адамды құрады. 2020 жыл 

басымен салыстырғанда халық саны 4 мың адамға немесе 0,6% өсті. Халықты қалалық 

және ауылдық деп бөлу тұрғылықты жері бойынша жүргізіледі, сонымен бірге қалалық 

(қалалар, кенттер) санатына заңнамада белгіленген тәртіппен жатқызылған елді 

мекендер қалалық мекендер болып есептеледі, ал қалған барлық елді мекендер 

ауылдық болып табылады. 702 953  адамның 279 120 (39,7%) – қалалықтар және 423 

833 (60,3%) – ауыл тұрғындары. Ал, аудандар арасында халық санының өсімі бойынша 

көш басында Мұнайлы тұр. Одан соң Жаңаөзен қаласы мен Бейнеу ауданының 

демографиялық көрсеткіші жоғары [1]. 

Жыл ішіндегі халық санының динамикасы табиғи өсім (туылғандар мен 

өлгендер арасындағы айырма) құралады. Туылулар мен өлімдер санының 

көрсеткіштері (абсолюттік және мың адамға шаққанда) халықтың табиғи қозғалысын 
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сипаттаса, мигранттар саны (тұрғылықты орнын өзгерткен келушілер мен кетушілер) 

механикалық қозғалысты көрсетеді. Халықтың табиғи қозғалысының көрсеткіштері 

жалпы алғанда инерциялық, яғни, жылдар бойынша тұрақты, себебі ол халықтың 

жыныстық және жастық құрылымы, экономикалық даму деңгейі, тұрмыс салты және 

әлеуметтік-мәдени сұранысы сияқты баяу өзгерген факторлармен анықталады (1-

кесте). 

 

1-кесте. 1990-2020 жылдар аралығындағы Маңғыстау халқының саны 

 

Жылдар, 

мың адам 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

(наурыз) 

барлық 

халық 

350,1 340,0 354,7 374,4 408,7 646,1 702,9 

 

Демографиялық үрдістердің негізгі ерекшелігі – халықтардың жалпы санының 

азаюы, өлім-жітімнің көбеюі, бала туудың кемуі, осының нәтижесінде табиғи өсімнің 

құлдырауы. Табиғи өсім жыл ішінде туғандар мен өлгендер санының аралығындағы 

айырмашылыққа тең. 

Халықтың барлық тіркелген өлім-жітімінің негізгі себептерінің ішінде ең 

жоғары үлес салмақты 26,3% қан айналымы жүйесінің аурулары алады. Өлтіруден 

және өзіне қол жұмсаудан өлгендердің саны 7% адамды құрады, тиісінше бақытсыз 

жағдайлардан, улану мен жарақаттанудан өлген адам санының 15,2%. 

Осы кезеңде облыста 1 жасқа дейінгі 20 нәрестенің шетінегені тіркелді. 1 жасқа 

дейінгі сәбилер өлімі себебінің құрылымында ең жоғары үлес салмақты туа бітті 

ауытқулар мен туғанға дейінгі пайда болатын патологиялық жағдайлар алады. Туудың 

қысқаруының негізгі факторы некеге тұрғандардың санының азаюы. Маңғыстау 

облысының Статистика басқармасының мәліметтері бойынша, ағымдағы жылдың 

қаңтарында некеге тіркелгендер мен ажырасқан некелер саны тиісінше 283 және 72. 

1000 тұрғынға алғанда некеге тіркелу және ажырасулардың саны 11,86 және 2,35 

құрады. «Жеті жұрт келіп – жеті жұрт кеткен» Маңғыстауды тарихтың әр белгісінде 

сан түрлі халық-тайпалар мекендеген. Біздің дәуірімізге дейін дах (дай) - массагет 

көшпелі тайпаларының орнын кейінгі ғасырларда бірінен соң бірі – аландар, пешенек-

қаңлылар, оғыздар, түрікмендер, ноғайлар, қалмақтар, қазақтар басты. Түрікмендер 

ХVІІІғ. ортасына дейін басым болса, ХХ ғ. басында түгелдей дерлік басқа өлкелерге 

кетіп болды. 1991 жылдың ортасында облыс халқының 52%-і қазақ болса, бүгінгі таңда 

облыс халқының 91%-і қазақтар [2]. 

Әлеуметтік саяси тұрғыда халықтың этникалық (ұлттық) құрамы өте маңызды. 

Халықтың ұлттық құрамының әсері экономиканың да түрлі салаларында көрініс 

табады. Әрбір халық, өзі мекендеген ортаның табиғи жағдайына бейімделе отырып, 

өзіне тән ерекше өндірістік салт-дәстүр, тамақтану, киім кию, тұрғын орны, 

тұрмыстағы әдет-ғұрыптарға ие болады. Ұлттық ерекшеліктер әлеуметтік 

инфрақұрылымның медициналық мекемелер, мектептер, мәдени мекемелер сияқты 

элементтеріне деген сұранысқа әсер етеді. Халықтың жыныс-жастық құрамына, 

тұрмыс-салтына және қажеттіліктеріне зор ықпал ететін табиғи ұдайы өсімнің ұлттық 

дәстүрлері маңызды. Жалпы Республикамызда Статистика агенттерінің мәліметтері 

бойынша 130 ұлт пен ұлыс өкілдері мекендесе, өлкемізде 30-ға тарта ұлттар тұрады. 

Олардың басым көпшілігі орыстар, өзбектер, қырғыздар, түркмендер, қарақалпақтар, 

азербайжандықтар, украйндықтар, лезгиндер, татарлар, армяндар, шешендер, корейлер, 

қытайлар, белорустар, тәжіктер және т.б. Облысымызда 20 ұлттық-мәдени орталық бар 

(2, 3, 4-кесте). 
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2-кесте. Маңғыстау облысының этно-мәдени орталықтары 

 

№ Т.А.Ә. Лауазымы 

1 Гусейнов Шамсадин 

Аллахвердиоглы  

«Достлуг» әзірбайжан ЭМБ-нің төрағасы 

 

2 Курдоглян  

Айрапет Алексанович 

«Ехпайрутюн» армян ЭМБ-нің төрағасы  

 

3 Будченко  

Гузалия Фануровна 

«Салават» башқұрт ЭМБ-нің төрайымы  

 

4 Гусейнова  

Галина Александровна  

Белорус ЭМБ-нің төрайымы  

 

5 Гавашелишвили   

Автандил Акакиевич  

«Сакартвело» грузин ЭМБ-нің төрағасы  

 

6 Шахшаев  

Юсуп Абдурахманович 

«Дагестан» ЭМБ-нің төрағасы  

 

7 Кержбаум  

Юрий Израильевич  

«Шалом» еврей ЭМБ-нің төрағасы  

 

8 Ибрагимов  

Ниетбай 

«Аллаяр жолы» қарақалпақ ЭМБ-нің 

төрағасы  

9 Газибеков  

Курбанали 

«АЛА-ТОО» қырғыз ЭМБ-нің төрағасы  

10 Маденова  

Раиса Ивановна 

Кәріс ЭМБ-нің төрайымы  

 

11 Селимов  

Гаджи Назаралиевич 

«Самур» лезгин ЭМБ-нің төрағасы 

12 Клее 

Маргарита Оттовна  

«Видергебурт» неміс ЭМБ-нің төрайымы  

 

13 Биркле  

Фатима Михайловна 

«Алан» осетин ЭМБ-нің төрайымы  

 

14 Савченко  

Нина Андреевна 

«Русское землячество» ЭМБ-нің мүшесі 

 

15 Сахибгареев  

Фандаль Фаттахетдинович 

«Булгар» татар ЭМБ-нің төрағасы  

 

16 Абдухалилов  

Юсуп  

«Пахтакор» өзбек ЭМБ төрағасының 

орынбасары  

17 Алимжанов 

Адилжан Асимжанович     

«Уйгуры Актау» ЭМБ-нің төрағасы  

 

18 Белоножкина  

Оксана Юрьевна  

Т.Г. Шевченко атындағы украин ЭМБ-нің 

төрайымы  

19 Баматгереев  

Кудуз Абунович 

«Вайнах» шешен және ингуш ЭМБ-нің 

төрағасы  

20 Ибрагимова 

Роза Абдувалиевна  

Дүнген ЭМБ-нің төрайымы  
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3-кесте. Маңғыстау облысы халқының жекелеген этностары 
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Кестеде көрсетілген мәліметтер облыстық статистикалық басқармадан алынды. 

Осыған қоса оңтүстігіміздегі көршілес мемлекеттерден әлі де халықтар (өзбектер, 

қырғыздар, қарақалпақтар, түркмендер және т.б.) көшіп келуде. Олардың негізгі себебі 

өлкемізде жұмыс көзінің, табыс көзінің мол болуы, өндіріс және өнеркәсіп 

орындарының, жергілікті жерде шикізат қорларының көп болуы шет мемлекеттерді әлі 

де қызықтыруда. Сондықтан шетелдерден келген табыс көзін іздеушілерге облыс 

тарапынан белгілі бір дәрежеде, атап айтсақ әлеуметтік-экономикалық өмірімізді 

жақсартатындай талаптар қойылса құба-құп болар еді. 

Көшіп келушілердің жалпы бөлігі Ақтау және Жаңаөзен қалалық әкімшіліктері 

мен Бейнеу, Мұнайлы аудандарына көптеп орналасты. Көшіп келгендердің арасында 

басым үлесті қазақтар – 95,2%, орыстар – 2,4% алады. Облыстан тыс аймаққа көшіп 

кеткендердің арасында 54% - орыстар, 28% - қазақтар [3].  

 

4-кесте. Маңғыстау халқының жас және жыныстық құрамы 

 

Жасы жыныстардың екеуі де ерлер әйелдер 

Барлық халық 702953 341718 361235 

0 – 9 жас 160894 78883 73011 

10 – 19 жас  111716 67062 54654 

20 – 29 жас 121419 56321 65098 

30 – 39 жас 92138 46076 46062 

40 – 49 жас 69131 33895 35236 

50 – 59 жас 53245 24969 28276 

60 – 69 жас 25912 11031 14881 

70 және одан жоғары 12437 4481 7956 

 

Мына кестеден облысымызда ерлерге қарағанда әйел адамдардың басым 

екендігін байқауға болады. Сондай-ақ жас ерекшеліктеріне келетін болсақ 40 жастан 

кейін ер адамдар санының күрт азайғандығын байқап отырмыз. 

Қазақстан халқына 14 әкімшілік-аумақтық бірліктер (облыстар) бойынша 

біркелкі орналаспау тән. Халқының тығыздығы 1 шқ2 - ға 16,9 адамнан келетін 

Оңтүстік Қазақстан облысы халқы ең тығыз орналасқан аумақ болып табылса, 

Маңғыстау облысында халықтың тығыздығы 1 шқ2 - ға 3,6 адамды ғана құрады [4]. 

Халық санының өсуіне әсер ететін жағдай еліміздің әлеуметтік -экономикалық 

жағдайы. Қазіргі таңда облысымыз жыл сайын дүниеге келген нәрестелермен, көшіп 

келген халықпен көбейіп отыр. Бұған себеп елбасымыздың халыққа арналған 
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жолдаудағы ана мен бала мәселесіне көп көңіл бөліп, бір жолғы төленетін 

жәрдемақының жылдан-жылға өсуі, бала санына байланысты төленетін жәрдемақының 

тағайындалуы, тұрғын үй мәселесінің шешілуі, денсаулық саласындағы жақсартулар 

және т.б. [5]. Ұлттық қауіпсіздіктерді сақтап қалу және экономикамызды жаңа еңбек 

ресурстарымен қамтамасыз ету үшін, елбасымыз республика халқын көбейту 

қажеттігін баса айтып келеді. Міне, сондықтан да халықтың санын көбейтіп, құрамын 

нығайтатын, тарихи-демографиялық ғылым айқындаған екі жолды оң пайдалану керек: 

- табиғи өсім 

- сырттан келетін көші-қон 

Табиғи өсімді күшейту үшін жастарға, әсіресе, жаңа отбасыларға, көп балалы 

аналарға, олардың жас ұрпақтарына өкімет тарапынан жан-жақты, нақтылы, тұрақты 

және жүйелі түрде қамқорлық ұйымдастырылуы қажет. 

Ал сырттан келетін көші-қонға келсек, шетелдердегі қазақтарды елге қайтару 

үшін де мұнан да күрделі шаралар іске асса жөн болар еді. Мүмкіндігінше квотаны 

шектемей, егер оны алып тастауға, болмаса, қазақтар тұрған шет мемлекеттермен 

дипломатиялық жолмен көші-қон үрдістерін жеңілдетіп, тездету, ал көшіп келгендер 

үшін барлық жағдайларды жасау керек. Қазақ халқына тарих берген осындай 

мүмкіндіктерді толық және уақытында пайдаланып, елдің санын көбейтіп, қатарын 

нығайта түсіп, өркениетті қауымда өз орнымызды алғанымыз жөн [6].  

 Ұсыныстар: 

1. Атақты демограф М.Тәтімов біздің халқымыздың өсуіне әрбір шаңырақтың 

төртінші перзенті ғана жағдай жасай алады дейді. Оны былай түсіндірген: бірінші бала 

егер ұл болса әкесінің орнын, екінші бала, егер қыз болса,шешесінің орнын ғана 

басады. Ал үшінші бала халықта болып жатқан әр түрлі шығындардың орнын 

толтырады, яғни, бұл үш баладан халықтың саны не өспейді, не кемімейді, тек төртінші 

бала ғана халықтың өсіміне бірақ сан қосады деген екен [7]. 

2. Көшіп келгендер үшін барлық жағдайды жасау. 

3. Облысымыздағы үкімет тарапынан бөлінген медициналық техникаларды 

дұрыс жүзеге асыра білу. Білгір мамандардың (дәрігерлердің) санын жетілдіру. 

4. Өлкеміздегі басқа ұлт өкілдеріне байланысты ынтымақтастық барысында қор 

ұйымдастыру. 

Халық санының көрсеткіші әлі де өзгеруі мүмкін. Халықтың жас және 

жыныстық құрамы, әлеуметтік жағдайы туралы мәліметтер алдағы уақыттың 

еншісінде. Бабамыз Күлтегін: «Жарлы халықты бай қылдым, аз халықты көп қылдым. 

Мықты да болу керек, көп те болу керек» деген екен. Ендеше көбей қазақ, оян қазақ, 

ойлан қазақ! Халқымыздың аздығы, байлығымыздың көптігі, ия бағымыз, ия сорымыз 

екенін ұмытпайық, ағайын! 
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УДК 339.8 

 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ – ОСНОВА ЕДИНСТВА НАРОДА 

КАЗАХСТАНА 

 

Нурбосынова Ж.Н.  

Каспийский университет технологий и инжиринга им. Ш.Есенова,  

Актау, Казахстан 

 

Аннотация. Каждый народ по-своему неповторим и обладает собственным 

самосознанием - ощущением себя в окружающем мире и среди других народов. 

Общеизвестно, что не только отдельные люди, но и целые народы по-своему 

воспринимают окружающий их мир. Формы взаимодействия с природой, нормы 

общения между людьми у каждого народа совершенно особые. На этапе становления и 

укрепления суверенитета страны, президент Казахстана четко определил формулу 

развития государственной политики в сфере межэтнического согласия – это 

консолидация этносов Казахстана на основе гражданской и духовно-культурной 

общности при стержневой роли казахского языка и культуры казахского народа 

Ключевые слова: Политика, стабильность, согласие, культура, нация, 

толерантность. 

 

 Одним из очевидных факторов, повлиявших на решение о 

председательствовании Республики Казахстан в Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, по общему мнению, является сбалансированная 

межэтническая и межконфессиональная внутренняя политика, проводимая 

руководством нашего государства.  

 Республика Казахстан - одно из немногих государств на постсоветском 

пространстве, сумевшим избежать межнациональных столкновений и розни в период 

кризиса СССР и после его распада. На сегодняшний день особенно явственно видны 

достижения Казахстана в деле построения многонационального, культурного и 

поликонфессионального общества, в котором реально обеспечено равенство 

возможностей экономического, социального, культурного, духовного развития для 

представителей всех наций и народностей, практическая реализация принципов 

межнационального согласия, единства казахстанского народа, гуманизма, 

гармоничного сочетания прав нации и прав человека. 

Главным условием успешного развития страны продолжает оставаться 

поддержание внутриполитической стабильности, гражданского мира и 

межнационального согласия. Разработка и реализация эффективной системы мер по 

дальнейшей гармонизации национальных и религиозных отношений в стране, 

формированию толерантного сознания и профилактике экстремизма в казахстанском 

обществе является комплексной задачей, решение которой требует скоординированных 

усилий государственных и местных органов при широкой поддержке национально-

культурных, религиозных и неправительственных объединений.[1] 

В целом в сфере национальных отношений современного Казахстана ведущими 

являются следующие тенденции: 

1) рост национального самосознания казахского этноса при одновременном 

создании благоприятных условий для развития других этносов; 

2) разработка казахстанской модели национальной идентификации (тождества) 

граждан. 
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Сохранение межэтнической стабильности является основой государственной 

политики. Идея этнического согласия, равноправия всех этносов и этнических групп, 

совместно проживающих в Казахстане, является нормой закона. При этом, многими 

исследователями, в том числе зарубежными, отмечается устойчивая государственная 

политика, направленная на сохранение этнической самобытности и этническо-

культурного многообразия Казахстана. [2] Все это подтверждает, что фундаментальной 

основой внутренней политики, прежде всего, выступает принцип межэтнического 

консенсуса. Консолидация во имя прогресса – так кратко можно охарактеризовать 

лейтмотив внутренней политики Республики Казахстан. По своему 

этнодемографическому составу и многообразию религий и культур Казахстан является 

полиэтничным государством, где проживают представители около 140 этносов. 

Казахстанская модель полиэтнического государства характеризуется следующими 

признаками. 

Во-первых, одним из базовых элементов национальной политики является 

целенаправленное развитие культурного казахского ядра при одновременном создании 

всех условий для развития других этносов. Претерпев самые жесткие испытания, 

казахи не винят в этом другие народы, сохраняя национальную толерантность, доверие 

и дружбу, что является основой межэтнических отношений в стране. 

Во-вторых, важнейшей особенностью государственной национальной политики 

является языковая политика. В Казахстане не возникло политической напряженности 

между носителями двух основных языков именно потому, что народ осознал их 

реальное значение в жизни всех казахстанцев. 

В-третьих, Казахстан учитывает исторически сложившееся традиционное 

влияние религии на жизнь того или иного этноса. Сегодня существуют две общие 

точки сотрудничества государства и религиозных общин. Первая – это стремление к 

миру и гражданскому согласию. Вторая – это развитие и возрождение культуры. 

Национальную и религиозную культуры нелегко отделить друг от друга. В то же время, 

Казахстан является светским государством и выступает против любых попыток 

насаждения идеологии религиозной исключительности. 

В-четвертых, особенностью модели Казахстана является целенаправленное 

создание центров национальной культуры народов Казахстана и поддержка связей 

диаспор со своей исторической родиной. Значительная роль в этом принадлежит 

Ассамблее народов Казахстана. 

В то же время, обладание этими правами не освобождает кого-либо от его 

гражданских обязанностей по отношению к государству, которое предоставило ему 

полноправное гражданство. Представители всех национальных групп в одинаковой 

мере обязаны не только уважать, но и защищать территориальную целостность, 

суверенитет и независимость государства, гражданами которого они являются. Любая 

деятельность с целью посеять национальные разногласия, ненависть и чувство 

исключительности, сепаратистские настроения должна сурово наказываться в 

соответствии с законами Республики Казахстан. Как показывает опыт мирового 

развития государств, экономический потенциал и политическая стабильность зависят 

от взаимопонимания и согласия населения страны. В этом смысле большую роль 

сегодня играет созданная в 1995 году Ассамблея народа Казахстана. 

В ходе проведенной в мае 2007 г. конституционной реформы и последующего 

принятия Закона «Об Ассамблее народа Казахстана» от 20 октября 2008 г. этот орган 

приобрел конституционный статус.  В связи с этим актуально стоит вопрос о 

необходимости совершенствования правовой базы деятельности Ассамблеи для 

дальнейшего укрепления общественного согласия в казахстанском обществе как 

главного условия достижения конкурентоспособности в мировом масштабе. 
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В деятельности Ассамблеи народа Казахстана заключен позитивный опыт, 

который сообща внесли все народы Казахстана, и его необходимо использовать в 

мировой практике решения межэтнических проблем. Развитие Казахстана как 

суверенного государства с общенациональным согласием напрямую связано с 

равноправным сотрудничеством всех граждан страны, их взаимной 

ответственностью. Бурный процесс свободного возрождения и развития языка, 

культуры и национального самосознания этносов становится главной чертой 

современного этапа развития казахстанского общества. Естественно, было бы 

недальновидным и неправильным не замечать имеющиеся проблемы в сфере 

национальной политики. К примеру, такой проблемой может являться нелегальная 

трудовая миграция, где этническую окраску способна вызвать свобода перемещения 

рабочей силы, отсутствие равного отношения к работникам, касающееся заработной 

платы и иных условий труда. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы модернизация общественного 

сознания педагога. Рассмотрены вопросы необходимости реализации  духовной 

модернизации – конкурентоспособности нашей нации, прагматизм, сохранение 

национальной идентичности, культ знания, эволюционное развитие Казахстана. 

Рассмотрены  проблемы формирование деонтологической готовности  преподавателя 

вуза. Формы организации процесса формирования деонтологической готовности    

становятся эффективными при условии использования их преподавателем в 

соответствии с требованиями принципов формирования искомой готовности 

Ключевые слова: Модернизация, общественное сознание, компоненты, 

критерии, показатели, модель, структурные элементы, уровни подготовленности.  

 

В своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Н.А. 

Назарбаев изложил конкретные пути как изменить общественное сознание, чтобы 

стать единой Нацией сильных и ответственных людей. В данной статей Президент РК 

Н.А. Назарбаев указывает о направлениях модернизации сознания как общества в 

целом, так и каждого казахстанца. Он отмечает, что модернизация невозможна без 
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изменения ряда привычек и стереотипов. В нашей истории есть много примеров 

подлинного прагматизма [1].  

Н.А. Назарбаев в указанной статье отмечает, что на пути модернизации нам 

стоит вспомнить навыки предков. Прагматизм означает точное знание своих 

национальных и личных ресурсов, их экономное расходование, умение планировать 

свое будущее [1]. 

Светлана Кутукова член Международной федерации коучинга, бизнес-тренер 

Международных программ по коучингу и менторингу, учредитель компании «Coaching 

Industry» высказалась об эффективном использовании личных профессиональных 

ресурсов для достижения успеха. Как гласит древняя притча отмечает Светлана, было 

время, когда смертные имели доступ ко всем знаниям богов, но раз за разом 

пренебрегали этой мудростью. И вот однажды богам надоело, что люди не пользуются 

их щедрым даром, и они решили укрыть свою бесценную мудрость там, где только 

самый совершенный из ищущих смог бы ее отыскать. Они решили, что люди станут 

гораздо больше ценить мудрость, если потрудятся, чтобы ее найти. Один из богов 

предложил зарыть мудрость глубоко в землю. «Нет», – возразили остальные, – «ее 

легко смогут откопать, и она опять будет слишком доступна». «Тогда укроем ее в 

глубинах океана», – предложил другой, но и эту идею забраковали. Боги знали, что 

однажды люди научатся нырять и тогда без труда обнаружат мудрость. Идея спрятать 

мудрость на самой высокой горной вершине тоже не понравилась богам – понятно 

было, что и в горы людям по силам будет подняться. Наконец, один из самых мудрых 

богов сказал: «Давайте упрячем ее глубоко в самих людях. Им и в голову не придет 

заглянуть в себя». 

О чем эта притча? Светлана Кутукова считает, что каждый из нас в течение 

жизни получает разные знания, и масштаб этих знаний огромен. Но почему-то далеко 

не все знания мы эффективно используем, а зачастую просто не умеем распоряжаться 

ими. Эта притча о том, что, пытаясь обрести мудрость и знания, важно в первую 

очередь заглянуть в себя, понять, что нужно именно вам, что именно вас делает 

счастливым, в каком направлении и как следует развиваться именно вам. Чтобы понять, 

какие профессиональные ресурсы имеются в вашем распоряжении, я предлагаю вам 

воспользоваться простым коучинговым инструментом. С его помощью вы не только 

легко определите для себя важность имеющихся у вас на сегодняшний день ресурсов, 

но и поймете, в каком состоянии они находятся, требуют ли они развития.[2]  

Из вышеизложенного следует, что знание своих национальных и личных 

ресурсов, их экономное расходование, умение планировать свое будущее возможно 

каждому    гражданину нашей республики.  Для развития своих  профессиональных 

качеств  имеющихся у вас необходимо  определить  важность имеющихся у вас на 

сегодняшний день практического опыта (знаний, умений и навыков)  в каком состоянии 

они находятся, требуют ли они развития. 

В своей статьей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания» Глава государства отмечает, что мир начинает новый исторический цикл. 

Поэтому важно сконцентрироваться и адаптироваться к новым условиям, взяв лучшее 

из того, что несет в себе новая эпоха. Развиваться и достигать тех поставленных задач в 

экономике, о которых пишет Президент, а самое главное, конечно же, войти в число 

высокоразвитых прогрессивных стран современного мира. А это возможно только в 

том обществе, где духовные ценности и приоритеты будут правильно и корректно 

расставлены.  

Часто  мы думаем о том, что не знаем, как правильно жить. Что в нашей жизни 

является важным, а что - второстепенным? Чему нужно действительно уделить 

внимание, а что можно пустить на самотёк? Вообще, как сделать так, чтобы наша 
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жизнь приносила нам счастье? На самом деле, всё достаточно легко и просто – нужно 

правильно расставить приоритеты и всегда им следовать. 

Также следует отметить, что предлагаемые Елбасы Н.А. Назарбаевым основные 

направления духовной модернизации – конкурентоспособность нашей нации, 

прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знания, эволюционное 

развитие Казахстана и открытость сознания, что являются реформаторскими 

новациями в духовной сфере Казахстана. 

 Также в Послании  Президента Республики Казахстан Народу Казахстана  в 

2018 году является  программным документом «Новые возможности развития в 

условиях четвертой промышленной революции» определены основные тенденции 

развития Казахстана, основные тактические шаги на ближайшую перспективу [3]. 

 Мы считаем, что для выполнения поставленных задач Президентом в 2018 году 

необходимо реализации духовной модернизации – конкурентоспособности нашей 

нации, прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знания, 

эволюционное развитие Казахстана и открытость сознания, о чем Глава государства 

указывал в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 

Во исполнении поставленных задач Главы государства в своей статье «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания» в Карагандинском экономическом 

университете Казпотребсоюза профессором Минжановым Н.А. был проведен 

методологический семинар с профессорско-преподавательским составом на тему 

«Формирование деонтологической готовности   педагогов».  

Актуальность данного семинара заключалось в том, что в статье Президента РК 

Н.А.Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» отмечено, что начатые 

масштабные преобразования должны сопровождаться опережающей модернизацией 

общественного сознания. Она не просто дополнит политическую и экономическую 

модернизацию - она выступит их сердцевиной.  Именно деонтологическая готовность  

на данный момент  является модернизацией сознания педагога.  

Деонтология - учение о должном.   Деонтология (от греч. Δέον-должное) - 

учение о проблемах морали и нравственности, раздел этики [4]. Основы 

педагогической деонтологии заложены в трудах  Я.А.Коменского, Ж.Ж. Руссо и др.[5] 

Анализ результатов педагогических исследований позволил выявить проекцию 

на профессиональную подготовку формирования деонтологической готовности   

педагогов. 

Ключевой позицией для определения сущности такой готовности является идея 

К.М.Кертаевой доктора педагогических наук, профессора о трансформации 

самосознания педагога в деонтологическое убеждение, регулирующее и нормирующее 

его поведение и позволяющее ему принять единственно верное решение в любой 

педагогической ситуации, прививая навыки адекватного общения. 

В «Толковом словаре русского языка» С.И.Ожегова термин «формирование» 

означает «придание определенной формы, законченности» [6]. В педагогике, как 

утверждает Ш.Т.Таубаева, это понятие является еще неустановившейся педагогической 

категорией, несмотря на широкое применение: его смысл то сужается (процесс и 

результат развития), то расширяется до определенных пределов (процесс становления) 

[7]. Мы придерживаемся точки зрения Л.В.Мардахаева, согласно которой 

формирование есть «процесс становления какого-либо явления» [8].  

Формирование деонтологической готовности  преподавателя вуза: 

-  процесс становления состояния сознания   как педагога,  при котором им 

совершается осознание своего долга в необходимости осуществления 

профессиональной деятельности как педагога; 
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-  соответствие долгу, то есть такого состояния сознания, когда происходит 

отражение объективных обязанностей педагога в идеях, чувствах, убеждениях, во 

внутренних мотивах педагогической деятельности и реализация их на практике; 

-  в статье Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» указано, что важно сконцентрироваться, изменить себя и 

через адаптацию к меняющимся условиям взять лучшее из того, что несет в себе новая 

эпоха [1]. 

В основу формирования деонтологической готовности  преподавателя вуза 

положены следующие методологические подходы:[9] 

  акмеологический подход заключается в создании условий для максимального 

развития творческих способностей каждого педагога и оказании ему помощи для 

достижения вершин в профессиональной сфере деятельности; 

  аксиологический подход основывается на изучении и формировании 

ценностных ориентаций  педагогов как устойчивых норм морального сознания и 

поведения; 

  культурологический подход базируется на положении о формировании 

культуры личности педагога в процессе освоения им способов педагогической 

деятельности в теории и на практике; 

   личностно-деятельностный подход предполагает ориентацию на личность как 

цель, субъект, результат осуществляемого процесса, а также вовлечение студентов в 

полноценную в социальном и нравственном отношении жизнедеятельность;[10] 

  целостный подход строится на обеспечении единства развития, обучения и 

воспитания будущих педагогов в процессе организации и осуществления ими 

педагогической деятельности, общения с ее участниками, познания себя как будущих 

педагогов, освоения различных ролей в профессиональной сфере деятельности, а также 

изучении процесса формирования деонтологической готовности как целостной 

системы            

Заметим, что перечисленные формы организации процесса формирования 

деонтологической готовности    становятся эффективными при условии использования 

их преподавателем в соответствии с требованиями принципов формирования искомой 

готовности, а также сочетания со средствами и методами вышеобозначенного процесса.  

Иначе их применение будет формальным, не затрагивающим сознание и чувства, а 

иногда даже вызывать у них негативную реакцию на происходящее. 
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ТАРАС ШЕВЧЕНКОНЫҢ ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІНЕ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ 

 

Тоқбаева Л.К. 

Ш.Есенов  атындағы  Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада өткен ғасырдың орта кезінде езілген халықтың мұңын 

мұңдаған, бостандық жолын, жаңа да жарқын өмірді аңсаған, халқының қамын ойлаған 

Тарас Шевченконың өмір жолы, шығармашылығы, қазақ жеріндегі қызметі мен ұлттар 

арасындағы достастықты, бауырластықты қалыптастырудағы рөлі жазылады. 

Түйінді  сөздер: Шевченко, суретші, ақын, Маңғыстау, қазақ мәдениеті. 

 

Өткен ғасырдың орта кезінде езілген халықтың мұңын мұңдаған, бостандық 

жолын, жаңа да жарқын өмірді аңсаған асыл ұлдар халқының қамын ойлап қайғырды. 

Соның бірі- Украин халқының адал перзенті, революционер- демократ, айтулы ұлы 

ақыны, талантты суретші, патша үкіметінің саясатына, басыбайлылыққа қарсы 

жалынды күрескер болған Тарас Григорьевич Шевченко. 

 Тарас Шевченко азаматтық әділет жолындағы асқақ үні, жалынды күресі үшін 

патша үкіметінен қуғын-сүргінге ұшырап, 47 жылдық қысқа өмірінің 28 жылын азапты 

айдауда, қамауда, патша полициясының қатал бақылауында өткізді. Шевченконың 

жалынды сөзі мен шебер қолына тыйым сала алмаған қатал патша үкіметі оны 25 жыл 

жер аударып, алыс сапарға айдатқан болатын. Соның 10 жылдайын қазақ даласында, 

оның жеті жылын біздің жерімізде, бұрынғы Новопетровск, қазіргі Форт-Шевченко 

қаласында өткізеді [1]. 

Новопетровскіге келген Шевченконың жағдайы бұрынғыдан да ауырлай түседі. 

Бұл жерде ақын қатты бақылауға алынып, ештеңе жаза алмайды. Сондықтан да 

уақытша ақындық шабытын, суретшілік шеберлігін амалсыз тоқтата тұруға мәжбүр 

болады. Бұл жерде ұлы ақын жергілікті қазақ кедейлерінің де азапты өмірін, ауыр 

тұрмысын көріп, келешегіне тілеулес, қайғысына ортақ, мұңдас болады. Сондықтан 

қазақ елін туған халқындай сүйді. Ол өз халқына тілеген бақытты өмірді, қазақ халқына 

да тіледі, Шевченконың қазақ халқының тұрмыс жағдайы мен көрген азабына арнап 

жазған шығармалары мен салған суреттері бір төбе. 

Оның өткірлігінен, қасиетті қыл қаламынан қытымыр қыспақты өмірде жүрсе 

де, 108 өлең, 20 поэма -повесть, 442 сурет қалды. Оның 250-ден астам шығармасы қазақ 

жерінің, қазақ елінің тұрмысына арналды. Тарас Маңғыстау жерінің өзінен көлемді 9 

повесть жазды және салған суреттері өз алдына. Оның қазақ елінің өмір тұрмысына 

арналған екі томдық еңбегі бүкіл әлемге әйгілі. Тарас қаламыздың сол кездегі ескі 
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көрінісінен 25 полотно салды және сол кездегі қала көрінісінің картасын сызып 

қалдырды. 

  Тарас қазақ балаларының қайыршылық, азапты ауыр тұрмысына арнап, көптеген 

сериялы карталар жасады. Ол қазақ балаларына өте жақын болып, жақсы көрген адам. 

Бұл жөнінде сол кездегі Новопетровскі қорғанының коменданты Усковтың естелігінде 

былай делінген: "...Балалар әбден ұйқыға кеткенше, Тарас олармен әңгіме соғады. 

Тәрбиеші балаларды ұйықтайтын бөлмесіне алып кеткен соң ғана, қолына кітап алады. 

Кітапты мәнерлеп, машығына келтіріп оқи бастайды. Осылайша оқу тек осы кісіде 

болуы мүмкін. Біз оның жүріс- тұрысынан өте адал асқан ақылды, шыншыл жоғары 

моральді адам екенін білдік» дейді. Тарастың қазақ жастарына арнаған суреттерінің 

ішінде қазақ қызы «Катя», «Натурщик бала», «Өктем жұдырық», «Мысықпен ойнап 

отырған бала», «Пеш жағып отырған қазақ баласы», «Байғұстар» атты суреттері бар. 

«Байғұстар» деген суретінде қазақ балаларының қайыршылық тұрмысын бейнелей 

отырып, өз өмірінің де олармен мұңдас екенін білдіру үшін өз автопортретін қоса 

салады.  

1852 жылы Шевченко Маңғыстау жарты аралының негізгі таулы жерлерін -

Қаратау және Оңтүстік Ақтау аймағын зерттеуге жүргізілген геологиялық экспедицияға 

бес айдай суретші ретінде қатысып, экспедиция жүрген жерлерінен жүзден аса сурет 

салады. Бұлардың ішіндегі акварельмен салған суреттерінің атақтылары «Тау ішіндегі 

айлы түн», «Ақмыштау», «Қаңға баба», «Шерқала», тағы басқалар. Біраз уақыт сыртқа 

шықпай, іште шер болып жатқан өз ойлары мен сырларын ақын шығармалары арқылы 

бейнелеп береді. Қазақ елі «Таразы ақын» деп, Тарастың таразыдай әділдігін аңыз 

қылады. Елін сүйгең халықтардың мызғымас достығын аңсаған ақынның арманы қазан 

төңкерісінен кейін ғана жүзеге асады. Бір кезде Тарас осы жерден жолдастарына жазған 

бір хатында бұл жерді төмендегіше суреттеген еді: «... Бұл кең даланы мен тар 

сезінемің себебі мен жалғызбын, Новопетровскі қорғанысының қай жерде 

орналасқанын сіздерге айтсам, ол - Каспий теңізінің солтүстік - батыс жағалауында 

Маңғыстау түбегінде, құм мен тастан басқа ешқандай өсімдік өспейтін шөл дала және 

негізгі тұрғындары қырғыздар (қазақтар)» - деген болатын. 

1857 жылы 15 мамыр күні Шевченко өзінің босатылғандығы туралы қуанышты 

хабар естиді. Бірақ шамалы уақытта патша бұйрығы келе қоймады. Бостандықты 

зарыға күткен ақын бұл туралы былай деп жазды: «Тұтқынға ал деген бұйрық сондай 

тез орындалып еді, ал енді босат деген бұйрық осынша ұзақ, самарқау орыңдалады 

екен». Қағаз жүзіңдегі патшаның бұйрығы үш ай дегенде барып келеді. 

Қырдан ескен аңызақ шілденің сарша тамызынан күйіп тұрған тау мен тасты 

аралай соғып, қиыршақ құмды теңіз жағасына әкеп үйіп еді. Шөп те жоқ, паналар бұта 

да жоқ. Түбектің теңізге тірелген сүйір басында көне желкенді балықшы қайығы тұр. 

Бұл 1857 жылдың 2 тамыз күні. Тарас Григорьевич Шевченко өзінің айдауда 7 жыл 

тұрған мекенімен мәңгілік қоштасып, осы желкенді қайыққа келіп мінеді. Біраздан 

кейін қайық толқынмен шайқала қозғалып, ашық теңіз айдынына бет бұрды. Бұл Тарас 

Шевченконың бостандыққа шығып, Астрахань арқылы Петербургке бағыт алып бара 

жатқан беті. Тарас Григорьевич қалқаны жоқ, дөңгелек солдат қалпағын бір жоғары, 

бір төмен сермеп қазақтармен де, ауру адамның реңіндей осынау сұрғылт меңіреу 

даламен де үнсіз қоштасты. Бірақ ол өлі денедей сазарып жатқан далаға көркем қала 

орнап, ол өз атымен аталатынын білмей кеткен Иә, ол кезде бұл ара өңсіз дала еді. 

«Құмды, тасты, жапан дала, ең ақыры шөбі де, ағашы да жоқ» - деп жазған болатын осы 

жер туралы достарына жазған бір хатында Тарас. 

Кеңестік дәуірде бұл жер гүлденген жағаға, көрікті қалаға айналып, жаға 

жаңарып, өңір өзгерді. Қаланың оңтүстігін тау етегімен ұштастырып, көлемі он 

гектардай жерді алып жатқан биік қорғанды бақ осы қаланың көркі де, әрі тарихи 
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ескерткіші. Бұл бақ та қаланың алғашқы қалануымен бірге жасап, өсіп келеді. Бұл еспе 

құм, ақ тақырдың үстіне орналасқан бақты, жер жағдайына қарап, табиғаттың өзі 

тартқан сыйы ма деп ойлап қаласың. Жоқ, бұл табиғат сыйы емес, ұлы адамның келер 

ұрпаққа қалдырған мұрасы тартқан сыйы. Тарас Григорьевич Шевченко Орынбордан 

Гурьев арқылы осында жер ауып келе жатып, Жайық сағасынан 1850 жылы 14 қазанда 

бір қара талдың жас шыбығын қолына ұстай келіп, оны осы күнгі бақ орналасқан жерге 

қадап, өзі қамқорлыққа алады. Бұл жас шыбық келесі жылы көктемде тамыр тартып, 

бұл жерді жатсынбай жапырағы жайқалып, құлпырып өсіп тұрады. Осылайша алғашқы 

достық талын шанышқан Тарас еді. Қазір адам айтса нанғысыз сол шыбықтың қатары 

көбейіп, жайқалып өсіп, жыл өткен сайын саны молығып, 10 мың түпке жетті. Қазір 

бүл өлкеміздегі үлкен бір мәдени де, тарихи орталық. Бұнда 27 ағаштың түрі бар. 

1918 жылы халық комиссарлары советінің председателі Владимир Ильич Ленин 

Тарас Григорьевич Шевченкоға ескерткіш көтеріп, оның еңбектерін жинап, белгілі 

орынға тиянақтауды тапсырды. Совет үкіметі орнаған алғашқы жылдардан бастап, бұл 

баққа көңіл бөлініп, назар аударылып, ұлы адамның ізгі мұрасы қамқорлыққа алынды. 

1925 жылы Түпқараған жеріне Украин КСР Жазушылар одағының төрағасы 

В.Пилипенко келіп, Шевченко атындағы мұражай ашуға ұсыныс жасайды. 1932 

жылдың 1-мамырында бұрынғы Новоперовск бекінісінің бақша саябағында, ал сол 

кезде Шевченко бағында Т.Г.Шевченконың  мемориалдық мұражайы салтанатты түрде 

ашылды. Бұл Маңғыстау түбегіндегі алғашқы мұражай болса, Т.Шевченконың әлемдік 

деңгейдегі мұражайларының бастапқысы болатын. Қазіргі кезде дүние жүзінде Т.Г. 

Шевченконың  4 мұражайы бар. 

Қалаға Украинаның атақты ақынның есімі берілген. Украиндықтар мен 

қазақтардың ұрпақтары үшін ұлы Кобзарь ұстаз болған, оны екі халықтың ұлы ретінде 

санайды. Ол өлеңдері мен суреттері арқылы Қазақстан және Украина арасында достық 

қатынасты жасағандардың алғашқы адам болып табылады. Т.Шевченко мұражайы 

Ираклий Усковтың бекінісі комендантының жазғы ордасында орналасқан. Осы 

ғимарат 150 астам жыл тұр [2]. 

Мұражай экспозициясы өзгеше безендірілген, барлық залдар Тарас 

Шевченконың Маңғыстауда болған кездерін санайтын шақырымдық бағаналардан 

басталады . Бірінші зал ақынның Маңғыстауға келу кездерін, өмірінің Маңғыстауда 

өткізген алғашқы жылдарын баяндайды. Сөрелер мен стендтерде ақынның 

Новопетровск бекінісінде әскер қызметін атқаруына қатысты көптеген құжаттардың 

көшірмелері бар, олардың арасында шаруашылық жұмыс үшін жазғы орда етіп жасаған 

«Шевченко жауынгерін» муштрадан босатқан комендант Усковтың қаулысы бар. Басқа 

залда Тарас Шевченко қатысқан Қаратау экспедициясынан суреттер жиналған. Жорық 

кезінде ол табиғат көріністерін, құрылыстарды, ескерткіштер мен басқа көрікті 

жерлердіғ сонымен қатар осы жерді мекендейтін халықтың тұрмысы мен 

этнографиясын, экспедиция лагері мен суретшінің басқа әсерін бейнелеген шамамен 18 

аяқталмаған жұмыс пен 60 алғашқы нұсқалар, суреттемелер, нобайлардан тұратын 

Қаратау жайындағы туындылардың көркем, графикалық сериясын жасаған. Ол 

кітаптарында «көз айырмау қарайтын жер жоқ болып табылатын» кең байтақ даланың 

табиғатына таңқалғаны жайында жазған. Сол кездегі көрнекті жұмыстарының бірі 

«Дала өрті» суреті болып табылады. Ұлы Кобзарь: жалаңаш жер үстінде жанатын не 

бар? деп таңқалып жүрген. Үшінші залда жер аударған ақын жауынгер болған кезіндегі 

Новопетровск бекінісінің үлгісі көрсетілді. Тарихшылардың санағанынша, Тарас 

Григорьевич жеті жыл бойы қарауылда 63 рет тұрған. Мұражай экспонгатарының 

көпшілігі түпнұсқалық болып табылады, олар ұзақ уақыт бойы жиналып отырған. 

Мұражай қызметкерлері бекіністің қираған жерінде өздері жүріп, сонда ескі заттарды 

тауып, оларды қайта қалпына келтірілген.  
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Мұражайдағы ең танымал сурет «Казашка Катя» болып табылады. Осында ол 

«Марқұмға оқылған дұға» деп аталады. Осы сурет жайында мұражай сақтаушысы 

Нұрсұлу Сұйын былай дейді: — Осы әйел комендант Усковтың отбасында қызметші 

әйел болып жұмыс істеп жүрген. Тарас оның саябағына жиі барып жүрген. Қазақ 

әйелдің бейнесін ол дәл Катяға қарап, көшіріп салған. Бірақ біз суретті басқаша деп 

атауды ұйғардық. Осында қазіргі күнге дейін сақталып жеткен салт бейнеленген. 

Күнның батуы кезінде ата-бабалардың қабіріне келуге, шамды жағуға және арманы 

туралы айтуға болады. Тарас Шевченко әйелдің дәл сол кезіндегі кейпін бейнелеген.  

Мұражай экспозициясындағы орталық орынды ұлы Кобзарьдің автопортреті алып 

жатыр. 

 «Қазақ қызы Катя». Мұражай қоры Кобзарь туралы жаңа материалдармен 

толығуда. 1941 жылы Прагада басып шығарылған Т.Г. Шевченконың «Кобзарь» деп 

аталатын кітабының сирек данасымен толықты. Сондай-ақ, өмірінің 30 жылын ақынды  

зерттеуге жұмсаған А.Татариннің Т.Шевченко туралы мақалдар мен мәтелдер жинағы 

мұражайда сақталған.Өз зерттеулерін ол «Күн- жер үшін, ал Тарас- халық үшін 

жаралған» деген кітабында қорытындылаған.  

Мұражайдан бөлек Форт-Шевченко қаласында Т.Шевченконың көптеген 

ескерткіштері сақталған.  

Саябақ. Мұражайға жақын орналасқан жерде ақынның саябағы орналасқан. 

Т.Шевченко осы бақтың саясында отырып өзінің тамаша өлеңдерін жазып, суреттерін 

салған. Оның алыста айдауда жүргендегі көңілге қаяу түсірер сұрғылт күндерінің 

мұңын осы бақтың көлеңкесі мен тыныштығы сейілтетін. Өз күнделігінде суретші 

мына сөздерді жазған екен: «Мен биік жартаста орналасқан батареяға қарап тұрып, 

өзімнің өткен күндерімдегі қапасты есіме жиі-жиі түсіруші едім. Сол кезде маған сол 

азапты жолдан өтуде күш-қуат берген Жаратушыға алғыс айта отырып, өзімді, өзімнің 

адамдық қасиеттерімді жоғалтып алмағаным үшін де шүкірлік еттім. Қасиетті дұғаны 

қайталап оқумен өз жанымды тыншытып, содан соң әнімді айта отырып, жаймен түн 

тыныштығында мүлгіген баққа бет алдым». Осында Тарас Шевченко отырғызған 

ағаштар өсіп жатыр.  

Шығыр. Жергілікті қазақтардың айтуына қарағанда Шевченко мен оның 

жолдастары құдық қазған екен. Сол құдық жақын маңдағы ауылдарды да қуаңшылық 

қысқан кезде аман алып қалыпты. Құдық қазылып болған соң, Шевченконың сызбасы 

бойынша шөміші бар дөңгелек жасалып, оған науа орнатылып, жеті метр тереңдіктен 

су алына бастапты. Қазіргі таңда осы инженерлік құрылғы Форт-Шевченко тарихының 

ескерткіші ретінде баяғы қалпында тұр. Соңғы кезде ол жерді үкі паналайтын болған, 

құдды Тарас шығырының күзетшісі болғысы келгендей. 

Жертөле. Жаздың аптап ыстығынан қорғану үшін комендант Ираклий Усков өз 

әйелі Агатаға арнап жер үй салған екен. Ал әйелі болса, қуғынға ұшыраған ақын, 

суретшіні құрмет тұтқандықтан оған шығармашылықпен айналысу үшін осы жер үйін 

беріпті. Сөйтіп, көлемі төрт текше жер үй Тарас Шевченконың шығармашылық 

мекеніне айналған. Күні бүгінге дейін осы жер үйде емен ағашынан жасалған үстел, 

орындық және тақтай төсек тұр. Жақсы сақталсын деген мақсатта жер үй сыртынан 

әйнекпен қоршалған. Ескерткіш. Патша үкіметінің тыйым салғанына қарамастан 

Новопетровск бекінісінің коменданты И.А.Усков ақынға ескерткіш ретінде монумент 

жасатуды ойластырған. Сонысымен ол, ақынның азапқа толы айдауда жүрсе де, ұлы 

істер атқарып, Маңғыстау түбегі,ндеөмір сүрген халықтың салт-дәстүрлері мен өмірін 

өз өнеріне арқау етіп, бейнелегені үшін жергілікті халықтың атынан шексіз алғысын 

білдіргендей. Бұл ескерткішті жасауға ол өзінің достарымен қатар, атақты шебер 

Қаражүсіпті де қатыстырған.  Осылайша 1881 жылы Т.Шевченкоға арналған ескерткіш 

жасалынды.  
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Кеңес өкіметі тұсында ақын ескерткіштері Мәскеуде, Петроградта, Харьковте, 

киевте, Полтавада, Каневте, Днепропетровскіде, Ашгабадта, сондай-ақФорт-Шевченко 

мен Шевченкода орнатылған еді. Ақынның жерлестері әлемнің әр түкпірінде 

Т.Шевченконың есімі мәңгі сақталуына күш салды. 1951 жылы Палермода, кейін 

Торонто мен Винипегте (Канада) орнатылды. 1964 жылы Вашингтонда, 6 жылдан соң 

Нью-Йорк маңындағы Арров-паркте, бұдан кейінірек Буэнос-Айресте, Тулузада, 

Шамтта (Франция), сондай-ақ, Будапештте (Венгрия) орнатылды. Кейін Тарастың есімі 

көшелерге, елді мекендерге, театрлар мен мектептерге, тіпті теплоходтарға да берілді. 

Шевченко атындағы сыйлықтар мен стипендиялар да тағайындалған. Оның атындағы 

мұражайлар мен сурет галереялары, көрмелер ашылған [3]. 

Тарас Шевченко қазақтар мен сол аймақтың табиғатын суретте бейнелеген, 

этнографиялық деректерді сурет арқылы таңбалаған. Маңғышлақ түбегінде алғашқы 

ағашты отырғызған. Сол тал бүгінгі күнге дейін «Тарас талы» деп аталып кеткен. Сол 

себепті, Тарас Шевченконың қазақ жеріндегі қызметі ұлттар арасындағы достастықты, 

бауырластықты көрсетеді. Бұл мемориалды кешен мен мұражай қазақ және украин 

халықтары үшін маңызды орын алады.  
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Аңдатпа. Бұл мақалада білім беру жүйесіндегі білім алушы жастардың 

арасындағы этносаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру, оқыту процесінің 

көпмәдениетті ортаға сәйкес келуі, сонымен қатар білім алушыларды этносаралық 

татулыққа, ұлтаралық қарым-қатынасқа тәрбиелеудің кейбір мәселелері талданған. 

Оған қоса жастарға этномәдени тәрбие берудегі оқу орындарының, ондағы педагог-

ұстаздардың ролінің маңыздылығы баяндалады.   

Түйінді сөздер: Этнос, этнопедагогика, ассамблея, диаспора, этносаралық 

қатынас, миграция, этно – мәдени орталықтар, ҚХА және т.б. 

 

Этносаралық қатынастарды нығайту мәселелеріне тоқталып, Елбасы 

Н.Ә.Назарбаев: «...Ұлт мәселесін шешуде әмбебап тәсілдердің жоқ екенін көрсетті», — 

деп атап өтеді [1; 112]. Этносаралық қатынастарды нығайту үнемі ізденуді, оны 

шешудің жаңа, тиімді амалдары мен тәсілдерін анықтауды қажет етеді. 

Этносаралық қатынастарды нығайтудың тетіктерін зерделеу, оларды тиімді 

пайдаланудың тәсілдерін анықтау өскелең ұрпақты ел бірлігі мақсаттарында тәрбиелеу 

өте өзекті бағыт. Осы тұрғыдан этносаралық қатынастарды нығайтудың білімдік 
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тетіктерінің рөлі ерекше. Жалпы білім беретін мектептерде, колледждерде және жоғары 

оқу орындарындағы білім беру бағдарламаларында этносаралық қатынастарды нығайту 

мәселелері қаншама көрініс тапқандығын зерттеу педагогикалық теория мен білім беру 

тәжірибесінің өзекті мәселелерінің бірі болып қалуда. Мысалы, мектеп оқулықтарын 

даярлауда олардың ұлтаралық қатынастар мәселелеріне кері әсер етпеу талабы 

қойылады. Біздің пайымдауымызша, оқулықтарда, әсіресе гуманитарлық пәндердің 

бағдарламалары мен оқулықтары мазмұнында этносаралық қатынастар мәдениетін 

қалыптастыру міндеттерін арнайы көздейтін тақырыптар болуы өте маңызды. Мектеп 

оқушылары Қазақстан тарихын Қазақстан халықтары бірлігі мен ынтымақтастығы 

тарихи ретінде оқып үйренсе, аса пайдалы болар еді. Білім беру үрдісінде этносаралық 

қатынастардың мәдениетті тәрбиелеудің тәсілдеріне: 

 мемлекеттік тілді оқыту құралы ретінде пайдалану аумағын кеңейту; 

 тілдерді меңгертудің тиімді тәсілдері; 

 мәдениеттерді меңгертуде білім алушының белсенділігін арттыратын әдістер; 

 ұлтаралық қатынастар саласындағы біліктілік; 

 ұлтаралық қатынастар мәдениетін қалыптастырудың тиімді әдістерін 

пайдалану икемділігі [2]. 

Педагогикалық менеджмент — этносаралық қатынастарды нығайтудың, білім 

алушы жастардың ұлтаралық қатынастар мәдениеті мен толеранттілік сапаларын 

тәрбиелеудің, мұғалімдердің осы бағыттағы педагогикалық іс-әрекеттегі шеберлігін 

дамытудың маңызды тетігі болып табылады. Аталмыш тетік: дүниетанымды 

қалыптастыруды; адамгершілікке тәрбиелеуді күшейтуді; өзге этностар өкілдерімен 

шынайы қарым-қатынас тәжірибесін қалыптастыруды; интернет желісінің кері 

әсерлеріне «иммунитетті» қалыптастыруды; ұлттық мәдениеттерді меңгеру бойынша 

қызықты, әсерлі іс-әрекет түрлеріне кірістіруді (ойындар, ұжымдық шығармашылық 

жұмыстарды) болжайды. 

Этносаралық қатынастарды нығайтудың білімдік тетіктерін пайдалануда: 

 этносаралық қатынастар саласындағы қоғамдық көңіл-күйлерді сергек сезіну; 

 жас ұрпақтың көпэтносты қоғамға бейімделуі мәселелеріне көбірек зейін 

бөлуі, ондағы қиындықтарды жеңуде қамқорлықпен қолдау көрсету; 

 ұлтаралық қатынастар мәдениетін қалыптастырудың функционалдық 

бағытталғандығына қол жеткізу талап етіледі. 

Бүгінгі таңда жалпы білім беретін оқу орындарында этносаралық қатынастар 

мәдениетін қалыптастыру бағытында іс-шаралар жиі өткізілгенімен, олардың қоғамдық 

ұйымдар, мысалы, аймақтық Қазақстан халқы Ассамблеясы ұйымдарымен өзара 

әрекеттестігі эпизодтық сипатта екендігі айқын байқалады. Тек тар педагогикалық 

тәсілдермен білімалушылардың көпэтносты және көпконфессиялы қоғамға әлеуметтік 

бейімделуі мүмкін еместігін тәжірибе дәлелдейді. Әсіресе моноэтностық ортада 

қалыптасатын оқушылар тұлғасының көпэтносты ортаға әлеуметтік бейімделуіндегі 

қиындықтар айқын көзге көрінеді. Мемлекеттік тілді, ұлтаралық қатынастар тілін жете 

білмеу, өзге этностар өкілдерімен тиімді мәдениетаралық диалог құру дағдыларының 

жетіспеуі моноэтностық ортада өскен аз санды ұлт өкілдерінде жиі байқалады. 

Этносаралық қатынастар саласындағы қоғамдық көңіл-күйлерді зерттеу 

Қазақстан халқы Ассамблеясының аймақтық бөлімшелері ғылыми-сараптамалық 

топтары, әлеуметтік зерттеулер орталықтары, жоғары оқу орындарының қоғамдық 

пәндер саласындағы өкілдері, «Қазақстан халқы Ассамблеясы» кафедралары 

профессор-оқытушылары тарапынан жүргізіледі. Мұнда этносаралық қатынастарды 

зерттеудің заманауи әдіснамалары мен әдістемелерін пайдалану ерекше маңызға ие. 

Әрбір зерттеу нәтижелерінен тәжірибелік маңызды қорытындылар шығару, уәкілетті 

органдарға арналған ұсыныстар жасау талап етіледі [3]. 
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Осы тұрғыда Мәдениеттану ғылымының кандидаты, доцент Алтынай 

Ибрагимқызының жетекшілігімен Ш.Есенов атындағы КТИУ 2018 жылы «Қазақстан 

халқы Ассамблеясы» кафедрасы ашылды. Сондай-ақ облысымыздың барлық 

мектептерінде, арнаулы орта оқу орындарында ҚХА кабинеттері өз жұмыстарын 

жүргізіп жатыр. Негізгі мақсаты этносаралық қатынастарды нығайту саласындағы жаңа 

ғылыми білімдерді өңдеу, сонымен қатар оны кең жұртшылыққа насихаттау, білім 

алушы жастардың бойына сіңіру бабында елеулі жұмыстар жүргізуде. Маңғыстау 

облысындағы этносаралық қатынастар мәселелері бойынша социологиялық зерттеулер 

жүргізеді, оның нәтижелері бойынша облыстың мемлекеттік және мемлекеттік емес 

құрылымдарына қажетті ұсыныстар береді, этносаралық қатынастар мәселелері 

материалдарына жүйелі мониторинг (контент талдау) жүргізеді. 

Кеңес дәуіріндегі аға ұрпақ қазақ жерінде қазақ тілін меңгермей мектепті оқыды, 

бітірді. Бұл қателікті этностардың қазіргі ұрпағы қайталамайды. Қазақстанның 

болашағы, Елбасы айтқандай, қазақ тілінде екендігін, біздің қазақи болмысымыз, 

болашағымызды ескеретін болсақ, онда бір ғана тіл меңгерту емес, балаларымыздың 

түрлі этнос өкілдерімен тиімді мәдениетаралық диалогта болуына мүмкіндік 

жасауымыз керек. Жас ұрпақтың көпэтносты қоғамға бейімделуі мәселелеріне көбірек 

көңіл аударуы, ондағы қиындықтарды жеңуде педагогикалық қауымдастықтың рөлі 

ерекше болуы тиіс. Оқушы және студент жастардың қазақ тілін, орыс тілін меңгеруі, 

академиялық топтарды ұйымшыл тәрбиелеуші ұжымдар ретінде қалыптастыру, әрбір 

оқушы мен студентті мейлінше қоғамдық пайдалы жұмыстарға тарту, түрлі этнос 

өкілдерінің жоспарлы әрі тиімді мәдени ұнқатысуға бағыттау — әрбір педагогикалық 

ұжымның тәрбиелік қызметінің міндетті құрамдастарына айналуы керек [4]. 

Оқушы-жастарда этносаралық қарым-қатынастар мәдениетін қалыптастыру мен 

дамытуда болашақ педагог-мамандардың этномәдени құзыреттіліктерін 

қалыптастырудың рөлі де жоғары. Жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдерді 

этномәдениет және оның негізінде тәрбиелеу бағытында жоспарлы жұмыстар 

жүргізілуде. Мысалы, «Мәдениеттану», «Этнопедагогика», «Тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесі» пәндері, педагогикалық іс-тәжірибе барысында студенттер 

оқушыларды этникалық мәдениет, этносаралық қарым-қатынас пен толеранттылық 

рухында тәрбиелеу бағытындағы білімдер, іскерліктер мен дағдыларды игереді. 

Студенттер өз халқымен қатар, көрші этностардың тілі, мәдениеті, салт-дәстүрлері, 

психологиясы туралы түсініктердің болуы, әр түрлі этностар балаларының қарым-

қатынастарын педагогикалық мақсаттарға дұрыс бағыттау тәсілдерін меңгеруге ерекше 

мән беру керектігін ұғынады. Этносаралық қатынастарды нығайтудың әлеуметтік-

психологиялық және білімдік тетіктерін пайдалану жүйелілік, кешенділік, өзара 

ынтымақтастық, сабақтастық принциптеріне негізделуі қажет [5]. 

Қорыта келе, жаңа Қазақстанда этносаралық қатынастарды нығайтудың 

әлеуметтік-психологиялық және білімдік тетіктерін зерделеу, оның негізінде аталмыш 

механизмдердің тиімді жұмысын қамтамасыз ету бүгінгі таңда өзекті мәселелердің бірі 

болып табылады. Білім беру ұйымдары, әсіресе жалпы білім беретін мектеп, колледж, 

жоғары оқу орындары оқушы жастарда ұлтаралық қатынастар мәдениетін 

қалыптастыруда орталық орын алғанымен, кең педагогикалық жұртшылықтың 

қатысуымен іске асатын этносаралық қатынастарды нығайтудың әлеуметтік-

психологиялық және білімдік тетіктерінің қызметінсіз елеулі нәтижелерге қол жеткізу 

мүмкін емес. Мемлекеттік органдар, қоғамдық ұйымдар, білім беру ұйымдарының 

педагог ұжымдары, ата-аналар қоғамдық бірлікті, этносаралық қатынастар мен 

төзімділіктің жоғары дәрежедегі мәдениетін қалыптастырудың белсенді субъектілеріне 

айналады. Қазіргі білім алушы жастардың этносаралық қатынастар мәдениетін 
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қалыптастыру тараптардың біріккен әрекетін, ынтымақтастығын, жаңашыл идеялар, 

тәсілдерді пайдалануын қажет етеді. 
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Толепбергенова А.Б. 

Ш.Есенов  атындағы  Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада студент жастарды Қазақстандық патриотизмге 

шығармашылық жағынан дамыған жеке тұлға ретінде тәрбиелеу жолдары талқыланған. 

Басқа ұлт өкілдерін құрметтеу, басқа халықтардың тілін, әдеп – ғұрыптарын және салт-

дәстүрлерін сыйлау, басқа халықтардың рухани өмірі мен мәдениетіндегі жетістіктерге 

оң баға беру, сонымен қатар олармен жақсы қарым- қатынаста болу, ұлтаралық қарым- 

қатынас мәдениетін жаңғырту мәселелері қарастырылған. 

Түйінді сөздер: патриотизм, ұлт пен ұлыс, ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті, 

ұлттық құндылықтар. 

   

Ұлтаралық қатынас мәдениеті белгілі бір қоғамдағы әр түрлі ұлт өкілдері 

арасындағы қатынастың барлық түрлерінен, еңбекте, күнделікті тұрмыста, өзара 

қарым-қатынаста көрінеді.  

Ұлтаралық қатынас мәдениетін қалыптастыру – Қазақстанды мекендеушілердің 

санасында және іс қимылында жаңа тұрпатты ұлттық қатынастар дамуының жоғары 

деңгейінің көрінісін табу формасы болып келетін қоғамдық қатынастардың ерекше бір 

түрі. Саяси және моральдік принцип ретінде ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті 

ұлттар мен ұлыстардың даму, гүлдену процестерін білдіретін призма тәріздес 

әлеуметтік принцип, айна [1]. Тәуелсіздік жағдайында жаңа мемлекетте 

қалыптастырғалы отырған ұлтаралық қатынас мәдениеті ұлттардың бірін-бірі сыйлау 

ісін бірінші кезекке қояды. Оған басты себеп тоқырау заманының жағымсыз 

https://articlekz.com/kk/article/magazine/119
https://assembly.kz/analitika/etnosaraly-zh-ne-konfessiyaaraly-atynastardy-b-gingi-k-rinisi-/
https://assembly.kz/analitika/etnosaraly-zh-ne-konfessiyaaraly-atynastardy-b-gingi-k-rinisi-/
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құбылыстары қоғамдық ой-пікірлерді де шарпыды. Ұлттық қатынастар саласындағы 

адамдардың өр көкіректік, менмендік қылықтары бұл процесті одан әрі шатастыра 

түсті. Әр ұлт өкілдері арасындағы теңдікті бұзған адам екінші жақтың ренішін 

туғызады. Ұлттық сезімге тиісе беру оны ушықтырып жібереді. Бұл жағдайда кез-

келген адамның мінез-құлқы, саяси мәдениет деңгейі, гуманизмділігі басты рөл 

атқарады. Дегенмен, кезінде қалыптасып үлгерген ұлт араздығы, сенбеушілік, бір-

біріне күдікпен қарау әлі де қалмай келеді. Бұл жағдай еліміздегі қарым-қатынас 

мәселелерін қайта қарап, нақты шешім қабылдауды керек етеді. Ұлттық тіліміздің 

жойыла бастауы мен тарихи дәстүріміздің бір жаққа ысырылуы сана-сезімімізге теріс 

әсер етіп, адамгершілік, имандылық пен қайырымдылық қасиеттерін жоятыны белгілі. 

Мұның барлығы экономика мен әлеуметтік мәдени талаптардың жөн-жосықсыз 

бұрмалауына әсерін тигізуде. Соңғы жылдары осы олқылықтар бүкіл халықтың ой 

елегінен өткізіліп, тиісті бағдарламалық құжаттар қабылданды. Оның ішінде көптеген 

құнды ұсыныстар халықтар достығын нығайтуға, өзара құрмет пен сыйластық, ортақ 

тұрағымыздың мерейін көтеруге үлес қосуда. Мемлекетімізде өмір сүріп жатқан ұлттар 

саяси, экономикалық, әлеуметтік бірлік негізінде әрекет етуде.  

Осыған байланысты көптеген ұлттардың өмірінде жаңа қарым-қатынастық 

қасиеттер пайда болуда. Ұлттардың жан-жақты жетілу процесінде интернационалдық 

қасиеттердің дамуымен қатар ұлттық сипат та жетілуде. Қазақстанда жалпы 

мемлекеттік және ұлттық мүдделердің бірлігі, ұлтаралық қатынастың үйлесімді 

сабақтасуы айрықша мәнге ие болып отыр. Бірақ бұл Қазақстанда ұлттық қарым-

қатынас мәселелері түбегейлі шешілді деген сөз емес. Қазіргі уақыттағы ең басты 

мәселе азаматтық татулық пен ұлтаралық келісім, халықтар достығы, ынтымақтастық 

пен бауырластық мәселелерін нығайту экономикада орын алып жатқан дағдарысты 

жою, әлеуметтік шындық, сөз бен істің үйлесімділігі сияқты принциптерді жүзеге 

асыру жолдарын іздестіру. Ұлттық мақтаныш пен ұлтжандылықтың мағынасын дұрыс 

бағалау –өзара түсіністік пен халықтар бірлігін нығайтуға үлкен үлес қосады. Әр 

адамның қызметінде, мінез-құлқында мемлекеттік және ұлттық факторлардың дұрыс 

ұғымын қалыптастыру олардың сана-сезіміндегі адамгершілік, имандылық 

қасиеттерінің терең орнығып, қалыптасып, ұлттық эгоизм т.б. кері тартпа 

қалдықтарымен ымырасыз болуына ықпал етеді. Мемлекеттік тәрбиені бір жүйеге 

келтіру әрбір ұлттың сана-сезімін дамыту ұлттық мақтанышын орнату арқылы жүзеге 

асырылғаны жөн. Бұған ұлтаралық сипатта өрбіген жанашырлық белгілер қажет. Ең 

маңыздысы мемлекеттік және ұлттық мүдделерді байланыстыра білу керек. 

Мемлекетіміздің барлық тұрғындарын толғандырып жүрген ұлтаралық келісім мен 

татулық мәселелері елдің ішкі бірлігі жайындағы мәселелер Елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстанның болашағы-қоғамның идеялық бірлігінде» атты 

еңбегінде жан-жақты көрініс тапты [2].  

Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің халқына Жолдауында: «Біз Қазақстанның барлық 

азаматтарының отаншылдық сезімі мен өз еліне деген сүйіспеншілігін дамытуға 

тиіспіз» деп атап өткен болатын. Жиырма  жыл ішінде қазақстандық қоғам тіршілігінің 

барлық жүйелерінде жүріп жатқан түбегейлі жаңаруы да едәуір дәрежеде оның мәдени 

саласын да қамтыды. Ұлттық сананың қайта жаңғыруы, ұлтаралық қарым-қатынас 

мәдениетінің болуына үлкен септігін тигізеді. Ал, ұлтаралық қарым – қатынас 

мәдениеті ұлтаралық экономикалық және рухани байланыстардан көрінеді. Ата-

бабаларымызға, қазақ халқының дарынына, оның Қазақстанның мақтанышы ғана емес, 

әлемдік өркениеттің игілігіне айналған жасампаз еңбегі мен өнеріне сүйсінушілік, 

құрмет сезімдерін тәрбиелеу ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудың 

басты алғышарттарының бірі болып табылады. Басқа ұлт өкілдерін құрметтеу, басқа 

халықтардың тілін, әдеп – ғұрыптарын және салт – дәстүрлерін сыйлау, басқа 
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халықтардың рухани өмірі мен мәдениетіндегі жетістіктерге оң баға беру, сонымен 

қатар олармен жақсы қарым – қатынаста болу – ұлтаралық қарым – қатынас 

мәдениетінің басты шарттары болып есептеледі. 

Мемлекетаралық достықты нығайту бейбітшілік пен тәуелсіздіктің кепілі. 

Ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің негізі патриотизм болып табылады. 

Патриотизм ол - адамның туған жерін сүйіп, өз халқының тілін құрметтеуі, Отанының 

мүддесін қорғап азаматтық көрсетуі және Отанға адалдықты сақтауы, елінің түрлі 

салаларында жеткен жетістіктеріне мақтануы, оның ар -намысын, еркіндігі мен 

тәуелсіздігін қорғауы, өткен тарихын, халқының әдеп – ғұрыптарын, салт – дәстүрлерін 

құрметтеуімен қатар Отан игілігі үшін еңбек ету болып табылады [3]. 

Тамыры терең тәрбие – патриоттық тәрбие. Патриоттық тәрбие – барлық тәрбие 

бастауы. Патриоттық сезім және ұлттық құндылықтарды құрметтеу арқылы Отанға 

деген сүйіспеншілік артып, оның қуатты, тәуелсіз болуы үшін жауапкершілікті сезіну 

пайда болады. Отанға деген сүйіспеншілік, патриотизм қашанда ұлттық сипатқа ие, 

өйткені, патриоттық сезім мен көзқарастар иесі қашанда белгілі бір ұлтқа, ұлысқа 

жатады. Сонымен қатар, өкілі болғандығы үшін ғана сол тұлғаның өз елінің «шынайы» 

патриоты санауға жеке-дара құқық беретін ұлт жоқ және болуы да мүмкін емес.  

Патриотизм санмен өлшеуге көнбейді және адамдарды біріктіретін сезімдерден 

көрініс табады. Олардың ішіндегі ең бастысы - әр адамның өзінің туған жерін өз Отаны 

ретінде қадір тұтуы, территориялық бірлікке деген махаббат пен 

қамқорлық,  дәстүрлерді құрметтеу, сол аймаққа деген өмірінің ақырына дейінгі 

адалдығы. Патриоттық сана-сезімнің әлсіреуі, адамдардың өз елі мен оның жетістіктері 

үшін ұлттық мақтаныш сезімінің өзгеруі –бұл қоғамның өнегесізденуінің , халықтың 

тұрақсыздануы мен ыдыраушылығының ажырамас сипаты. 

Көпұлтты Қазақстан мемлекетінде әртүрлі ұлттық мүдделерді шешудің бір ғана 

жолы бар. Бұл қазақ ұлтының біріктіруші рөлі негізінде барлық халықтардың тепе-

теңдігін қамтамасыз ету болып табылады [4]. Осы себептен де біз үшін маңызды міндет 

ел тұрғындарының бойына ұлтаралық қатынас мәдениетін сіңдіру, ұлтаралық саясатты 

жетілдіре отырып, Қазақстан халықтарының өзара татулық, түсіністік, ынтымақтастық 

рухта өмір сүруге ынталандыру болып табылады.  

Ұлтаралық келісім- бұл адамның өнегелік тәрбиелігінің, жоғары 

мәдениеттілігінің, барлық ұлттардың ортақ мүдделері деңгейлерінің көрсеткіші. 

Осыған байланысты әлеуметтік-этникалық қауымдастықтардың дамуының құрамдас 

бөлігі ретіндегі тәрбие процесін тікелей ұйымдастыруға қатысты бірқатар келеңсіз 

жайттар туындайды. Біздің әрқайсысымыз іс жүзінде күн сайын барлық адамдармен 

араласу барысында оның мәдениет деңгейін бағымдайтын және салыстырмалы түрде өз 

мәдениеттілігімізді де өзіміз бағалайтын тәрбие нысаны болып табыламыз. Біздің 

бағалауымыз әділ ме әділ емес пе, тәрбиелік күші әсерлі ме, әсерсіз бе, бұл біздің 

пайымдауларымыздың күштілігіне, олардың ғылыми негізділігіне және оларды іс 

жүзінде пайдалану дәрежесіне тәуелді. Өйткені, менің көзқарасым бойынша, ұлтаралық 

келісімнің күнделікті өмірде нақты тұлғалар арасындағы қатынаста көрініс 

беретіндігінің жағдайы әрдайым ескеріле бермейді. Бірақ, әлі де болса біздегі жүйелі 

тәрбие жұмысының шынайы адамға, алуан түрлі ұлттық ортадағы әрбір азаматтың 

қажетті қатынас мәдениетін қалыптастыруға бағытталуы өте нашар. Бұл мәселе арнайы 

зерттеуді талап етеді. Сонымен бірге адамдарға ұлтаралық келісімге байланысты 

тәрбие беру ісін «өмірдің нақты мысалдарымен жүргізудің рөлі өте зор».  

Көп этносты Қазақ еліндегі этносаралық қатынастар тұрақты әрі демократиялық 

дамудың шешуші факторы, ұлттық қауіпсіздіктің объективті алғышарты және 

мемлекеттің сыртқы саяси қызметінің базалық негізіне айналды. Біздің еліміз өңірдегі 

мейлінше тұрақты дамып келе жатқан мемлекет. Қазақстан – достық ниеті бар елдерге 
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сенімді және беделді серіктес мемлекет. Мемлекеттің басты құндылықтары 

адамдардың этностық шығу тегі мен діни наным-сеніміне қарамай олардың еркіндігі 

мен тең құқығын қамтамасыз ету болып табылады. Қазақстан халқы Ассамблеясының 

құрылуы ұлттық саясаттың іс жүзінде институционалды деңгейге көтерілгендігін 

көрсетеді. Қазақстан халқы Ассамблеясы әлеуметтік институт ретінде этносаралық 

қатынастарды үйлестірудің тиімді тетіктерін қалыптастырып, оның сапалық тұрғыда 

жаңа негізін қалап отыр. Бұл жаңашылдықтың мәні этносаралық және дінаралық 

келісімді нығайту ісінде мемлекеттік саясат пен қоғамдық бірлестіктер арасында өзара 

серіктестік қарым-қатынастың орнығуында еді. Мемлекеттік ұлттық саясатты жүзеге 

асырудағы мұндай үйлесімділік Қазақстан халқы Ассамблеясы институтының құрылуы 

арқылы көрініс тапты. Мемлекет пен азаматтық қоғам арасындағы серіктестіктің 

Қазақстандағы этнсаралық және конфессияаралық қатынастар саласында қалыптасуы 

қазіргі әлемдік өркениет тарихындағы ерекше мағызға ие құбылыс болып табылады. 

Өйткені, Қазақстан халқы Ассамблеясы толерантты азаматтық қоғамды нығайтып, 

жетілдірудегі мемлекеттік саясат пен қоғамдық бірлестіктер қызметін ел мүддесі үшін 

тоғыстыратын алаңға айналды [5]. 

Қорытындылай келе, жоғарыдағы аталған сан-салалы теорикалық және 

практикалық қағидаттар мен тұжырымдарды саралап, мынадай түйін жасауға болады: 

адамдардың әлеуметтік-этникалық қауымдастығының түрлері қоғамдық дамудың 

белгілі бір сатыларында туындап, аса маңызды категорияларға айналды, өндіргіш 

күштер мен өндірістік қатынастардың дамуына орайлас адамдар қауымдастығының 

әлеуметтік-этникалық түрі де өзгеріп отырды.  

Сонымен қатар адамдардың әлеуметтік-этникалық қауымдастығының әрбір 

нақты түрі бір-бірінің өзінің материалдық-өндірістік негізі мен әлеуметтік құрылымы, 

өзіндік ерекше белгілері мен ажыратылады. Барлық әлеуметтік-этникалық 

қауымдастықтың түріне ортақ белгілер ретінде территория, тіл, мәдениет, 

экономикалық өмір ортақтығы, өзара ынтымақтастыққа тән қасиет. Әлеуметтік-

этникалық қауымдастықтың барлық түрінде ұлт саясатын дұрыс жүргізу ұлтаралық 

келісімге қол жеткізу қоғам дамуының тарихи заңдылығы болып саналады. 

Демократиялық өркениетті мемлекетте ұлтаралық келісім мен ұлтаралық қатынас 

мәдениеті –  халықтардың ең маңызды жетістіктерінің бірі және ұлттық мәселелердің 

ғылыми шешімінің нәтижесі, қоғамның дамығандығының көрінісі көрсеткіші ретінде 

білінеді. 
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ӘОЖ 31.316 

 

ҰЛТТЫҚ БІРЛІК-ҚОҒАМДАҒЫ ТҰРАҚТЫЛЫҚ НЕГІЗІ  

 

Жантлеуова Ж.О. 

Ш.Есенов  атындағы  Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Андатпа. Мақалада Қазақстан халқы Ассамблеясының рөлі жайлы айтылды.   

Қазақстан халқы Ассамблеясы қызметінің теориялық және құқықтық негіздері, оның 

рөлі туралы ой қозғалды.  Ассамблеяның негізгі қызметтерінің бірі - қоғамдық келісім 

мен ұлттық бірлікті қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік саясатты әзірлеуге және іске 

асыруға көмек көрсету. 

Түйінді сөздер: ұлтаралық келісім, ұлттық бірлік, рухани дүние, бейбіт өмір, 

бірегейлік.  

 

Қазақстан «Бір ел – бір бағдар» деген ұстанымды алға тартып ел бірлігін даму 

стратегиясының басты шарты деп біледі. Осы қағиданы іске асыру жолының бір тетігі-

саяси сайлау дербес ұлттық рухы, мәдениеті, тарихы, санасы дамып жетілген 

өркениетті ұлт есебінде жалпы адамзаттың ұлы көшіне ілесіп, басқа мемлекеттермен 

терезесі тең мемлекет ретінде иық тірестіре алатындығымызды тағы бір мәрте 

көрсететін саяси қатысудың демократиялық үлгісі. 

Кез келген саяси-экономикалық, қоғамдық-әлеуметтік үрдістерге уақыт өзінің 

өзгертулері мен түзетулерін әрдайым енгізіп отыратындығы сөзсіз. Бұл саяси қатысуға, 

яғни сайлауға деген қызығушылыққа да қатысты. Себебі, сайлау қоғамдағы 

өзгерістердің өлшеушісі, «индикаторы» екіндігі сөзсіз. 

Сайлауға қатысу арқылы азаматтар заңды жолдар арқылы елдегі өзгерістердің, 

яғни өзінің болашағының қандай бағытта дамитындығын анықтай алады. Сәйкесінше 

әр елде заңнамалық ерекшеліктеріне сәйкес саяси қатысудың ерекшеліктері мен заңдық 

шеңберлері айқын анықталған. 

Бүгінгі таңда азаматтардың заң шеңберінде өз пікірлерін жеткізе алуы 

демократияның басты өзегі болып табылады. Сол себепті де, демократияға бет бұрған 

мемлекеттердің басты мақсаттарының бірі азаматтардың саяси өмірге қатысу 

тетіктерінің заңды жолдарын құрып, оны қамтамасыз ету болып отыр. 1995 жылы 30 

тамызда қабылданған Конституцияға сәйкес Қазақстан Республикасында биліктің 

бірден-бір көзі – халық және мемлекеттік билікті ұйымдастырудың негізгі жолы 

ретінде ерікті сайлау анықталған. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 33-бабы Қазақстан 

Республикасының он сегiз жасқа жеткен азаматтарының тегiне, әлеуметтiк, 

лауазымдық және мүлiктiк жағдайына, жынысына, нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, дiнге 

көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жерiне немесе кез келген өзге жағдаяттарға 

қарамастан, мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарын сайлауға 

және оларға сайлануға, сондай-ақ республикалық референдумға қатысу құқығына 

кепілдік береді. Елбасы Н.А.Назарбаев Қазақстан халқы Ассамблеясының 14 

сессиясында (2008) мемлекеттік саясаттың негізі деген бес қағидатын жария етті, олар: 

этностық, діни, мәдени, тілдік әралуандылық – біздің баға жетпес байлығымыз, 

Қазақстан этностарырның мәдениеті мен тілін дамыту үшін мемлекет мақсатты түрде 

барлық жағдайды жасайды, ұлтымыздың маңызды құндылықтары – толеранттық пен 

жауапкершілік, Қазақстан халқының бірлігі. Әралуандылықтың басын қосатын, 

ұйытқысы болатып – қазақ халқы деп білеміз. 
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Кез келген саяси-экономикалық, қоғамдық-әлеуметтік үрдістерге уақыт өзінің 

өзгертулері мен түзетулерін әрдайым енгізіп отыратындығы сөзсіз. Бұл саяси қатысуға, 

яғни сайлауға деген қызығушылыққа да қатысты. Себебі, сайлау қоғамдағы 

өзгерістердің өлшеушісі, «индикаторы» екіндігі сөзсіз. 

Сайлауға қатысу арқылы азаматтар заңды жолдар арқылы елдегі өзгерістердің, 

яғни өзінің болашағының қандай бағытта дамыйтындығын анықтай алады. Сәйкесінше 

әр елде заңнамалық ерекшеліктеріне сәйкес саяси қатысудың ерекшелері мен заңдық 

шеңберлері айқын анықталған. 

Санының аз-көптігіне қарамастан Қазақстан халқының құрамындағы этностар 

тең құқықпен және мемлекеттік қорғауымен қамтамасыз етілген. Этносаралық және 

конфессияаралық келісім мен бірлік ету жолындағы Қазақстанның қарекеті еліміздің 

гуманитарлық өлшемдегі ең маңызды жетістіктерінің бірі ретінде әлемдік деңгейде 

мойындалып отыр. Сонымен қатар этнос және діни негіздемелер саяси ұран немесе 

саяси мақсатта қолдануға жол берілмейді. ҚР Конституциясының 39 бабының               

2-тармағы бойынша «Ұлтаралық татулықты бұзатын кез келген әрекет конституциялық 

емес деп танылады». Қазақстандық ел бірлігі моделі ерекшеліктерінің бірі – этностық 

топтар азаматтық-құқықтық және қоғамдық тұрғыдан бірдей, «ұлттық азшылық» дейтін 

ұғым іс жүзінде қолданылмайды. 

Ассамблеяның мақсаты - қазақстандық патриотизм, Қазақстандағы этностардың 

азаматтық және рухани-мәдени қоғамдастығы негізінде қазақ елінің шоғырландырушы 

рөлімен Қазақстан Республикасындағы қоғамдық келісім мен ұлттық бірлікті 

қамтамасыз ету. 

Бүгінгі күні Қазақстанның қоғамдық келісімі мен ұлттық бірлігі моделі көптеген 

әлемдік державаларға үлгі болып табылады. Халықтар арасындағы достық және 

олардың кейбір елдерде бір территорияда бейбіт өмір сүру мәселелері қазір өте өткір 

болып тұр. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы біздің азаматтық қоғам моделінің беделін тек ел 

ішінде ғана емес, оның шегінен тыс жерлерде арттыру мақсатында құрылған. Бүгінде 

ҚХА мүшелеріне үлкен жауапкершілік жүктелуде, өйткені бұл «Қазақстан халқы 

Ассамблеясы туралы» Заңға сәйкес ел азаматтарына қатысты кез-келген 

кемсітушіліктің алдын алу, бейбітшілік пен келісімді нығайту, қоғамдық және саяси 

тұрақтылықты қамтамасыз ету олардың құзыретінде. 

Естеріңізге сала кетейік, Қазақстан халқы Ассамблеясы 1995 жылы еліміздің 

Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен құрылған болатын. Ол 

Қазақстан халқы Ассамблеясының төрағасы. Өзінің 25 жыл ішінде бұл азаматтық қоғам 

институтының функционалдығы айтарлықтай кеңейді. Бүгінгі таңда ҚХА қызметі 

барлық этностардың мүдделерін біріктіруге ғана емес, сонымен қатар тілдерді, 

медиация институтын, қайырымдылық институтын дамытуға, сондай-ақ елдің 

этномәдени бірлестіктерін аккредиттеуге бағытталған. Ассамблеяның негізгі 

қызметтерінің бірі - қоғамдық келісім мен ұлттық бірлікті қамтамасыз ету бойынша 

мемлекеттік саясатты әзірлеуге және іске асыруға көмек көрсету. 

Қазақстан көпұлтты Республика екені бұрыннан белгілі. Кеңестік дәуірде ҚСРО-

дағы жалғыз интернационалды ел аталғанымыз тегін емес. Ежелден бауырмал, 

қайырымды қазақ халқы тағдыр-тәлкегіне ұшырап, әлемнің әр тарапынан келген 

ұлттарды жатсынбай, оларды туған-туыстарындай жақсы көрді. Міне, сондықтан, қазір 

Қазақстан көпұлтты мемлекет атанып отыр. Дәл Қазақстан сияқты ұлттар достығы 

өнеге, халықтар достығы үлгі - дүниежүзінде ел жоқ. Біздегі халықтың ынтымақ, 

бірлігіне, жарастығына тәнті болған шетелдік саясаткерлер мен қоғам қайраткерлері 

«Қазақстаннан үйрену керек» дегенді жиі айтады. Барлық ұлттардың терезесі тең, 

мүдде-мақсаты бір және олардың еркін еңбек етуіне, кәсіппен шұғылдануына, 
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саясатпен айналысуына барлық жағдай жасалған ғой. Ең ерекшелік сол – кейбір ұлт 

өкілдерінің балалары мектепте өз ана тілінде оқиды. Мысалы, Ресейде мұндай үрдіс 

жоқ. Қазір адал еңбектерінің арқасында кәсіппен шұғылданып, байып жатқан 

отбасылар көбейіп, қауымға айнала бастаған ұлт диаспоралары бар. Ұлттық салт-

дәстүрлерін сақтап, өз діндерін ұстанып, бір шаңырақ аясында тату-тәтті өмір сүріп 

жатқан халық тек Қазақстанда жасап жатыр. Бұған әрине, қуанасың және мақтанышпен 

айтасың. Осындай ел бірлігі мен тұтастығы жолында өз бағдарламасы мен мақсаты бар 

Қазақстан Халық Ассамблеясының жұмысына дүниежүзі риза десек артық айтпаймыз. 

Қазір ақпарат құралдарында, теледидар арналарында Қазақстандағы халықтар 

достығына байланысты әңгіме, сұхбаттар, көрсетілімдер жиі беріле бастады. Өйткені, 

оның өзіндік сыры бар. Қазақ ежелден бауырмал болғандықтан ұлт-нәсіліне қарамай, 

жалпы, адамзатты жақсы көреді. Ұлы Абайдың адамзатты сүй дейтін қағидасы бар емес 

пе. Адамдар арасындағы сүйіспеншілік пен махаббатты қасиетті дініміз ежелден 

уағыздап келеді. Бойында бұрыннан исламдық рух бар ұлт ынтымақ пен достықты 

қадірлейді. Кеңес үкіметі құндылықтарының бірі ұлтаралық достықты, ынтымақты 

алғаш орнаған күннен бастап басты ұстаным етті. Соның нәтижесінде КСРО-да ұлттар 

достығы қалыптасып, интернационалдық тәрбие барынша жолға қойылды. 

Қазақстандағы халықтар достығының орнығуы Кеңестік саясаттан бастау алып, 

жалғасқанын ұмытпауымыз керек. «Қазақстан жүз ұлттың Отаны» деген қағиданы біз 

жүрегімізге құйып өскен ұрпақпыз. Қазіргі Қазақстан Халықтар Ассамблеясы туралы 

айтқанда оның кеңестік дәуірдегі тарихын есте ұстауымыз керек. Тәуелсіздіктен кейін 

ол өзгеше сипат алды. Сол кезде қалыптасқан халықтар достығы қазір жалғасып жатыр. 

Бұл күнде Ассамблея атқарып отырған жұмыс сан алуан. Өзінің алға қойған мақсатты 

жобалары, шаралары бар. Ұлттар достығының шынайы ұйытқысы, рухани күші болған 

Ассамблеяның 20 жылдық мерейтойы өзімізде ғана емес, өнеге-үлгі ретінде кейбір 

шетелдерде де аталып өтсе жаман болмас еді. Өйткені, ұлтаралық, дінаралық араздық 

кейбір мемлекеттерде қантөгіске әкелуде. 

Қорытындылай келгенде айтарымыз, ұлттық бірегейлік, әрине, көптеген сыртқы 

факторларға байланысты сырттай өзгергенімен, заманға сай бейімделгіштік қасиетін 

көрсете отырып, өз ядросын, немесе түпкі тамырын өзгеріссіз қалдыра алады. Сол 

арқылы өзіндік ықпал да етеді. Бұл жағдайда бірегейлік қорғағыштық қызмет атқарады. 

Заманның қойған талабына сай ұлттың бейімделуін жеңілдететін де осы бірегейліктің 

қасиеті. Қазақ ұлттық бірегейлігін қазақ халқының өзіндік сананың, рухани дүниесінің 

сыртқы көрінісі ретінде қарастыра отырып, қазақтың ұлттық бірегейлігіне сипаттама 

бергенде біздің мақсатымыз басқа халықтарда жоқ қасиеттер, өз ұлтымызда бар деп 

айтудан аулақпыз. Ұлттық қасиеттер барлық халықтарда кездеседі, тек мәселе — ол 

қандай деңгейде көрсетілгендігі. Мысал ретінде өмір сүруге қабілеттілікті алсақ, ол 

барлық ұлттарға тән қасиет, тек кейбір объективті себептерге — халықтың маңдайына 

түскен қиын тарихи сынақтарға байланысты — ол біздің ұлттық менталитетімізде, 

бірегейлілігімізде қарқынды даму деңгейде кездеседі. Ұлт бірегейлігін зерттеген 

ойшылдардың атап кеткен ұлттық қасиеттер, әлеуметтік нақты өмірде көрініс тауып 

отыр, бұл жерден біздің  көретініміз — саналылықтан санасыздықтың басым тұрғаны; 

адамгершілік және рухани элементтердің мәнінің жоғарылығы. Иә, бүгінгі  

шығармамды қорытындылап ,тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін түйе келе:Төле бидің 

заманындағы ынтымақ пен бірлік жайындағы армандар, қазіргі күні көп ұлтты тәуелсіз 

мемлекет ретінде  ақиқатқа айналды. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман 

орнады. Ақ түйенің қарны жарылған күн туды. Бұл Қазақстанның көп ұлтты халқының 

бірлігінің шынайы көрінісі. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ТУРИСТСКО-

КРАЕВЕДЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Жангожаева Э.Т. 

Каспийский университет технологий и инжиниринга им.Ш.Есенова,  

Актау, Казахстан 

 

Аннотация. Воспитание детей-это труд, долг и долг», - сказал он, воспитывая 

учащихся, мы видим, что передовые образцы народного наследия, которые из 

поколения в поколение передаются, способствуют всестороннему развитию личности.  

Сегодня необходимо духовно развивать молодое поколение, прививать им 

нравственные, нравственные качества и закладывать их основы.  В этой связи, 

воспитание духовным наследием, традициями и обычаями нашего народа, духовное 

развитие подрастающего поколения, привитие им национального достоинства-задача 

неотложная. 

Ключевые слова: культура, туризм, краеведение, история, патриотизм.  

 

Одним из ключевых проектов Ассамблей народов Казахстана является проект 

«Елтану», направленный на развитие туристско-краеведческой экспедиции. В нашем 

регионе в этом направлении проводится ряд мероприятии.   

В настоящее время для каждого народа определена необходимость глубже 

вникать в свою историю, изучать вековой опыт предков и школу жизни по 

образованию, сортировать ее потребности в соответствии с требованиями общества, 

среды и внедрять их в учебно-воспитательное дело школы. Воспитание всесторонне 

зрелой национальной молодежи невозможно без полного изучения богатого наследия 

национального мировоззрения нашего народа и использования его в повседневном 

учебно-воспитательном процессе. Поэтому актуальная цель национальной школы-

воспитание высокоинтеллектуальной, интеллигентной личности, привитой 

человечеству и национальным ценностям. 

Города и природные достопримечательности на территории Казахстана, 

расположенные вдоль Великого Шелкового пути, издавна являются объектами 

путешествий и туризма. Первые туристские организации в Казахстане появились в 20-

30-е годы ХХ века.  В 1993 г. Казахстан стал членом Всемирной туристской 

организации. В этом году принята Национальная программа развития индустрии 

туризма.  В 1997 г. была разработана концепция возрождения исторических центров 

Великого Шелкового пути Республики Казахстан, развития преемственности 

культурного наследия тюркоязычных государств, стратегия развития туризма в целом.  

2001 г. 13 июня принят закон «О туристской деятельности в Республике Казахстан». 

Программа "Мәдени мұра" как переломный момент не только в духовно-

культурной жизни, но и в общественной жизни в целом, сегодня вызывает огромный 

скачок в стране. С давних времен необъятная казахская земля является культурным 
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достоянием всего евразийского пространства. Степная цивилизация, созданная 

древними номадами, оставила глубокий след в истории человечества. "Международное 

признание Казахстана как шанырака цивилизации Великой степи-одна из больших 

целей, стоящих перед программой» Мәдени мұра»", - сказал Н.А.Назарбаев.  

В рамках программы «Мәдени мұра» в стране изданы более ста редких 

коллекций по истории, археологии, этнографии, новые энциклопедические словари, 

произведения казахских авторов и мировых классиков, издано около ста наименований 

книг.   

Памятники, представляющие территорию Казахстана в мировом туризме как 

основную ветвь Великого Шелкового пути: Курган Иссык, памятники Жаркента, 

Тараза и т.д. Для этого следует разработать индивидуальную концепцию каждого 

музея-заповедника на пути туризма и установить их статус. Для развития культурного 

туризма необходимо музеефицировать все наши исторические места.  Однако эти 

музеи не должны быть похожи друг на друга, как современные краеведческие музеи. 

Знание природы родного края, изучение его тайн будет способствовать 

повышению мировоззрения учащихся. Историко-краеведческая работа способствует 

воспитанию гражданственности, научит младших школьников познавать подвиги 

старшего поколения. Благодаря пропаганде краеведческого материала у учащихся 

появляется возможность расширить кругозор, использовать его в быту, осмыслить его 

суть.  

Основные идеи патриотического воспитания подрастающего поколения через 

культурное наследие заложены в стратегическом Послании  «Казахстан-2030»: «они ... 

в Законе Республики Казахстан» Об образовании «отмечается, что» главными задачами 

системы образования являются: воспитание гражданственности и патриотизма, любви к 

своей Родине-Республике Казахстан, уважение государственных символов, почитание 

народных традиций, приобщение к достижениям мировой и отечественной культуры, 

изучение истории, обычаев и традиций казахского народа и других народов 

республики, овладение государственным языком, русским, иностранным языками". 

Краеведческая работа сыграла важную роль не только в всестороннем изучении 

истории поселения,но и в общественно-политической и культурно-просветительской 

работе, в воспитательном процессе. Ход планирования работы по истории родного края 

выглядит следующим образом:  

а) побуждать учащихся к наблюдению за окружающей средой и развивать у них 

способность участвовать в повседневных необходимых делах;  

 б) прививать учащимся чувство уважения к родному краю,прививать тем самым 

любовь к родному краю, Родине;  

 б) наличие материала, общего с историей этого края, очень важного и удобного для 

понимания нашими учениками,наряду с историей всей страны ;  

в) создание условий для вовлечения учащихся в исследовательскую деятельность; 

г) наличие достоверных и достоверных фактов и данных, влияющих как на сознание, 

так и на чувства учащихся. 

Здесь, руководствуясь этим принципом, работает организованная в школе 

организация так называемых «молодых историков».Члены кружка имеют свои задачи, 

лозунги, планы, самостоятельную научно-исследовательскую работу. Члены кружка 

находятся в тесном контакте с сотрудниками музея, совершают экскурсии по 

историческим памятникам. Например: Бориказган, Танирказган, сакские курганы, 

Аккесене и Коккесене и др. 

Рассказывая о значении истории края-памятников культуры, музея, мы выходим 

на урок путешествия. Здесь наряду с эстетическим вкусом школьника возрастает 

интерес к истории Отечества. Например: посещение музея, экскурсия по местам 
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исторических памятников. Орудия труда, умения и навыки древних людей в музее 

поражают учащихся. 

В результате краеведение: Совершенствует поисковые навыки учащихся, 

повышает интерес к предмету, развивает мышление, выявляет умение находить общее, 

сравнивать, систематизировать и дифференцировать, конкретизировать, давать 

определения понятиям, конкретизировать, анализировать, задавать конкретные 

вопросы, повышает культуру речи и всестороннюю познавательную, умственную и 

творческую способность. Все это влияет на формирование личности, любящей свою 

Родину, уважающей ее историю, язык, обычаи. А также на внешкольных мероприятиях 

учащихся, на момент открытия и закрытия торжественных сходов это, безусловно, 

прививает патриотические чувства подрастающему поколению. 

 

ӘОЖ 323/324 

 

КӨПҰЛТТЫ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ 

ТАРИХЫНА ШОЛУ 

 

Табылдиева О.Д. 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Мақалада ХІХ ғасырдың екінші жартысынана бастап кеңестік кезеңге 

дейінгі көпұлтты Қазақстан халқының қалыптасу тарихына шолу жасалған. 

Қазақстанға қоныстандыру, ұйғырлар мен дүңгендерді, соғыс қарсаңында халықтарды 

қазақ жеріне депортациялау, Қазақстан экономикасының даму қарқынының өсуіне 

байланысты жұмысшы күшін сырттан тарту мәселелері көрсетілген. 

Түйінді сөздер: Қоныстандыру, артық жер, переселендер, депортация, 

демография, санақ материалдары. 

 

Қазiргi кезеңде елiмiзде қалыптасып отырған әлеуметтiк-демографиялық 

ахуалдың астарын терең түсiну үшiн, оның өткен тарихи кезеңдердегi ерекшелiктерiн 

зерттеудiң маңызы зор. Патша үкіметінің ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы 

Қазақстанда жүзеге асырған әкімшілік реформалары қазақ елінің саяси тәуелсіздігін 

біржола жойғанымен, бұл реформалар көп ұзамай-ақ патшалық әкімшіліктің қазақ 

қоғамының ішкі өміріне тереңдеп еніп, оны игеріп алып кетуге әлі де болса әлсіз 

екендігін көрсетіп берді.  

Қазақстанға орыс және украин шаруаларын қоныстандыру ХІХ ғасырдың 70 

жылдар соңы 80-жылдардан бастап қарқынды жүргізілді. Қоныс аударудың алғашқы 

кезеңі өз еркімен қоныс аударған шаруалар қозғалысымен анықталып, патша үкіметі өз 

еркімен қоныс аударғандар жағдайын реттеу мақсатына бірқатар жеке заң-актілермен, 

нұсқаулар қабылдады. Онда көзделген мақсат – қоныс аударуды үкімет өз 

қадағалауына алып, оған көмек көрсету болды. Оған алдын ала дайындық шаралары 

жасалды. Мәселен, Жетісу облысы әскери губернаторы Колпаковский бастамасы 

бойынша Жетісуға шаруалардың қоныс аударуы туралы «Уақытша ереже» әзірленді. 

Бұл құжат 1868 жылдан бастап 1883 жылға дейін күшін сақтады. «Уақытша ереже» 

бойынша орыс қоныс аударушыларына (ерлерге) 30 десятина жер беру, 15 жылға алым-

салық және түрлі міндеткерліктерден босату, 100 сом мөлшерінде көмек беру және 

басқа жеңілдіктер анықталып, көрсетілді. Қоныс аударған шаруалар жағдайына 

қатысты оларға жасалатын жеңілдіктер туралы жаңа ережелер ХІХ ғасырдың 80-

жылдарынан дайындалды. 
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Жүз мыңдaғaн орыс, укрaин, Белaрусь шaруaлaрының Сібір, Қaзaқстaн және 

Ортaлық Aзияғa қоныс aудaруы Ресейдің aгрaрлық сaлaдaғы сaясaтымен тығыз 

бaйлaныстa дaмыды. 1861 жылғы реформaдaн кейін помещиктер өз пaйдaсынa 

шaруaлaрдың реформaғa дейін өңдеп келген жерінен үлес aлуғa құқықты болды. 1891 - 

1892 жылдaрдaғы Ресейдегі aштыққa бaйлaнысты өз бетімен еркін қоныс aудaру 

көлемінің өсуіне орaй, пaтшa үкіметі қоныс aудaруды зaңдaстырып, өз ырқындa ұстaуға 

тырысып бaқты. Осы кездері «орыс тұрғындaрын» көбейту керек болғaн жерлерде 

қоныс aудaрушылaрғa ерекше жaғдaй жaсaлды. Олaрғa ең aлдымен империя құрaмынa 

біршaмa жaқындa енген Жетісу, Зaйсaн пристaвтaры және т.б. жерлер жaтқызылды.  

Маңғыстау жерi - халықаралық сауда жолдары үшiн географиялық ұтымды 

жерде орналасқан, ежелгi дәуiрлерден-ақ Шығыс пен Батыс елдерi арасындағы сауда-

саттық және экономикалық қарым-қатынастың құрлық арқылы да, су жолы арқылы да 

жүрген жерi. Патшалы Ресей ХVIII ғасырдың басында-ақ Маңғыстауды өзiне қосып 

алмақшы болды (1716 ж. Бекович-Черкасский экспедициясы, Маңғыстаудағы әскери 

бекiнiстердiң салынуы т.б. мұның дәлелi). Ресей үшiн Маңғыстау тиiмдi сауда жолы 

ретiнде ғана емес, әсiресе ХIХ ғасырдан бастап Орта Азияға басқыншылық жасау 

жоспарындағы маңызды плацдарм ретiнде бағаланды. 

ХIХ ғасырдың 30-жылдарынан бастап Маңғыстау территориясын жоспарлы 

түрде Ресейге қосу жүргiзiлдi. Осындай жағдайда Маңғыстау халқы екi жақты - Ресей 

және Хиуа мен Қоқан хандықтарының қысымын көрдi. 1834 жылы Қызылтаста 500 

адам әскер ұстайтындай мүмкiндiгi бар Ново-Александровск қамалы салынып бiттi. 

Новоалександровск-Россияның Батыс Қазақстанда салған алғашқы әскери бекінісінің 

бірі. Бекініс Каспий теңізінің солтүстік-шығысында (үстіртке шығар жердегі) Қызылтас 

деген жердегі Хиуа хандығына баратын жол бойына салынған. Патша өкіметінің 

Новоалександровск бекінісін салудағы мақсаты Хиуа хандығына саяси-әскери барлау 

жүргізу, жергілікті халықтың (Адайлардың) саяси-әлеуметтік, шаруашылық 

жағдайларын, олардың Хиуа, Иранмен өзара байланысын білу, Каспий теңізінің 

шығыс, солтүстік-шығыс жағалауларын мекендейтін қазақтар мен түрікмендерді 

патшалы Россияға біржола бағындыру, Орта Азия халықтарымен сауда қатынасын 

жақсарту, кейіннен Россияға бағындыру болды. Мiне, осы қамалдың салынуынан 

Маңғыстау түбегiнде патшалық Ресейдiң ықпалының мықтап орнығуы басталады. 

Нақтырақ айтсақ, Қазақстанның Ресейге қосылуының аяқталуына орай, 1868 

жылғы 21-қазандағы “Далалық облыстарды басқару туралы Уақытша ережеге” сәйкес, 

Батыс Қазақстан аймағының территориясы Орынбор генерал-губернаторлығының қол 

астына енген Орал және Торғай облыстарына бөлiнiп, Бөкей мен Маңғышлақ уездерi 

көршi облыстарға енгiзiледi. Әр облыс төрт уезден құралды. 

1897 ж. Ресей империясының санағы бойынша, империяда барлығы 3745 мың 

қазақ есептелiндi. Қазіргі территорияға жуық есептегі Қазақ өлкесін 4147758 адам 

мекендеді. Оның 3392,8 мыңы (81,7%) қазақтар. Маңғышлақ уезiнде 68555 адам есепте 

тұрды. 1 шаршы шақырымға есептегендегi халық тығыздығы 0,36 адамнан келдi. 

Маңғышлақ уезiнде мекендеген халықтың негiзгi көпшiлiгi қазақтар болды. 68555 

адамның 63795-ы (93%) қазақ, 2,6%-i орыстар (1798 адам) болды [1].  

1891-1905 жылдaрда - қоныстaндыруды «зaңды» түрде жүргізуге тырысты. 

Қоныс aудaрудың бұл кезеңінде қaзaқ дaлaсын жaппaй отaрлaуa бaғыт aлынды. 

1906 жылы Ресей Министрлер Кеңесінің төрағасы П.А. Столыпин шаруаларды 

Ресейдің азиялық бөлігіне жаппай қоныс аудару туралы шешім қабылдады. Шаруалар 

қауымын ыдырату, оларды Қазақстанға қоныс аудару жөніндегі реформа Столыпиннің 

аграрлық реформасы деп аталды. Бұл реформаның көздеген негізгі бағыты қоныс 

аударушы шаруалар қозғалысының кеңінен етек алуын қамтамасыз ету болатын. 

Шаруалардың шығысқа карай атап айтқанда, Қазақстан аумағына 

https://kk.wikipedia.org/wiki/1906
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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қоныстануға құқық берілді. Қазақстанның оңтүстігінде 14 мыңдай орыс, украин және 

әскери адам қоныстанды. ХІХ ғасырдың 80-жылдарында мұнда 5 уезд және 80-нен 

астам елді мекендер пайда болды. Патшалық үкіметтің жедел қарқында жүргізген 

қоныс аудару саясаты нәтижесінде келімсек орыс, украин шаруаларына ең шұрайлы 

жайылымдық, егістік, су көздеріне бай, орманды жерлер берілді. Тұрғылықты қазақтар 

болса, сусыз, малға тиімсіз аймақтарға зорлықпен, түрлі амал-айламен қоныстарынан 

көтеріле көшуге мәжбүр болды. Қоныс аудару салдарынан жергілікті тұрғын саны 

азайып, демографиялық ахуал күрделене түсті. Қазақтар сан жағынан 1897 жылғы 

санақ бойынша 87 %-ке  дейін азайды. Келімсек орыс және украиндардың саны  532,7 

мыңға, татарлар-55,4 мыңға, өзбектер-73,5 мыңға, ұйғырлар-56 мыңға артқан. Бұл 

сандық көрсеткіштер жаңа ХХ ғасырда ұлғая түсті [2].  

XІX ғасырдың соңында Қазақстанға орыс шаруаларымен қатар ұйғырлар мен 

дүнгендер де қоныс аударды. Өйткені 1871-1881 жылға дейін Іле аймағы патшалық 

Ресейдің қол астында болды. 1881 жылы 12 ақпанда Қытай мен Ресей арасында 

«Петербург шартына» қол қойылды. Шарттағы 17 статьяның алғашқылары келісімнің 

мәнін жан-жақты ашып көрсетті. Мысалы, шарттың 3-бабында: «Іле аймағының 

тұрғындарына Қытай қол астындағы мекендерінде қалу немесе Ресей жерлеріне көшіп, 

Ресей азаматтығын қабылдау ұсынылады»-деп қарастырылған. Ұйғырлар мен 

дүнгендерді Жетісуға қоныстандыру арқылы патша үкіметінің көздеген мақсаты – оны 

жергілікті халықтың ұлт-азаттық көтерілісіне қарсы қолшоқпар ретінде пайдалануды 

көздеді. Бұл мәселе бойынша арнайы комиссия құрылып, қоныс аударғандарды Шелек 

және Іле өзенінің аралығында орналастыру туралы шешім қабылданды. Ұйғырлар мен 

дүнгендердің Жетісуға қоныс аударуы 1881-1883 жылдар аралығында жүзеге 

асырылып, 1884 жылдың басында 9572 ұйғыр отбасы қоныс аударды, оның 24628 ер 

адам болса, ал 20745 әйелдер болды, барлығы 45373 адам еді. Сонымен қатар, 

Қазақстанға барлығы 5055 дүнген қоныс аударды [3]. 

ХІХ ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басындағы қазақ өлкесінің әлеуметтік-

экономикалық өмірінде болған өзгерістер ескі қалалардың өсуімен, жаңа қалалардың 

пайда болуымен, әсіресе, олардың ірі әкімшілік орталықтарына айналып қана қоймай, 

оларды мекендеген халықтың шаруашылығында және мәдени, қоғамдық өмірінде 

үлкен роль атқаруымен сипатталды. XX ғасырдың басында-ақ Қазақстан көп ұлтты 

елге айналды да, ғасыр басында Қазақстанның негізгі территориясы алты облысқа 

бөлінді: Сырдария мен Жетісу облыстары Түркістан генерал-губернаторлығына 

(орталығы - Ташкент қаласы), ал Ақмола, Семей, Орал, Торғай облыстары – Дала 

генерал-губернаторлығының құрамына кіргізіліп, Ішкі (Бөкей) ордасының 

территориясы Астрахань губерниясына, ал Маңғыстау Закаспий облысына қаратылды.  

Осы кезеңде Ресей империясының ішкі губернияларынан көші-қон ағынының 

дамуы нәтижесінде Қазақстан халқының тез өскендігі де аңғарылды. Оған дәлел: Ресей 

империясының бірінші жалпыға бірдей санағынан кейінгі алғашқы екі онжылдықта 

(1897-1917 жж.) Қазақстан халқының саны 4147,7 мың адамнан 5045,2 мың адамға, 

яғни 25,7% көбейген. Ал, өлкенің демографиялық деректерінің табиғи өсу деңгейіне 

салыстырмалы талдау жасасақ, мынадай цифрларды аңғаруға болады. Өлкенің сол 

кездегі негізгі алты облысы бойынша 1897-1906 жылдарда жалпы алғанда бір мың 

адамға халықтың табиғи өсімі 11,3%, ал 1907-1916 жылдарда -15,3%; Ақмола облысы 

бойынша орыстар мен украиндардың үлес салмағы 1897 жылғы 33,0% 1917 жылғы 

55,7% дейін өскен де, осы екі онжылдық ішінде халықтың табиғи өсімі 38,9% болған. 

Ал, қазақтары басым облыстарда табиғи өсімнің едәуір төмен болғандығы көрінеді: 

Жетісуда - 25,7%, Сырдарияда - 25,6%, Оралда – 20%, Семейде - 15,6%. Сөйтіп, 

Қазақстанның байырғы халқының үлес салмағының азаюына ғасырдың басында 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B
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орыстардың, украиндардың және басқа да ұлт өкілдерінің империяның ішкі 

аймақтарынан жаппай қоныс аударуының қатты әсер еткендігін аңғаруға болады.  

Ал, жалпы алғанда, XX ғасырдың басында қазақтар, орыстар, украиндар бүкіл 

өлке халқының 87%-ынан 95%-ына дейін құрады да, өлкеде бұлардан басқа татарлар, 

өзбектер, дүнгендер, мордвалар және басқа да ұлт өкілдері қоныстанды.  

1926 жылы 17 желтоқсанда екінші бүкілресейлік халық санағы жүргізілді. 1926 

жылғы санақ қорытындысы бойынша Қазақстанның этникалық құрамы төмендегідей 

болып қалыптасқандығын көрсетті: қазақтар – 58,5%, орыстар – 20,6%, украиндар – 

13,9%, өзбектер – 2,1%, татарлар – 1,3%, ұйғырлар – 1%, немістер – 0,8%. Ал сандық 

тұрғыдан алғанда: қазақтар – 3627612 адам, орыстар – 1275056, украиндар – 860201, 

немістер – 51094, татарлар – 79758, өзбектер – 129399, белорустар – 25584, ұйғырлар – 

63432, өзге ұлт өкілдері – 88.453 адам болған [4, 42 б.]. 

1930 жылдардағы индустрияландыру, ұжымдастыру және күштеп 

депортациялау саясаты жүзеге асырылған уақытта Қазақстан халқының ұлттық құрамы 

үлкен өзгеріске ұшырады. Алайда, голощекиндік «кіші қазан» науқаны барысында 

қалыптасқан аштық қасіретінің нәтижесінде өз жеріндегі қазақ халқының саны күрт 

азайып кетті. Оған мына статистикалық деректер айқын дәлел бола алады. Қазақ АКСР-

нің халықшаруашылық есеп басқармасының 1930–1936 жылдардағы мәліметтері 

бойынша Қазақстандағы халық санының кемуі төмендегідей көрініс берген: 1930 ж. – 

5873,0 мың адам; 1931 ж. – 5114,0 мың адам; 1932 ж. – 3227,0 мың адам; 1933 ж. – 2493,5 

мың адам; 1934 ж. – 2.681,8 мың адам; 1935 ж. – 2926,0 мың адам; 1936 ж. – 3287 мың 

адам.  

1930 – 1932 жж. Қазақстаннан КСРО-дан тыс жерлерге қоныс аударуға мәжбүр 

болғандардың саны – 1,3 млн. адам болды. Бұл кезеңде республика аумағына басқа ұлт 

өкілдерінің келуі жалғаса берді. Қоныс аударып келгендер республикадағы орыс 

халқының санын 12%-ға (1174 мың), татарларды 30%-ға (27 мың), белорустарды 22%-ға (6 

мың) адамға арттырды [4, 44 б.]. 

1937 жылы Кеңес Одағында кезекті халық санағы өткізілді. Алайда, оның 

материалдары жүйеленіп, талдауға түспей мұрағат қорларында ғана сақталып қалды. 

Дегенмен, кейін 1937 жылғы санақ қорытындыларының құпиялылығы ашылып, жария 

етілді. 1937 жылғы санақ бойынша КСРО аумағындағы Қазақ халқының саны 2862458 

адамды құраған. Ал атамекеніндегі, яғни Қазақ КСР-дегі қазақтардың саны – 2181,520 

адам ғана болған. Қазақ КСР-дегі халықтың жалпы саны – 5126,676 адамды құраған.  

Бұл деректер халық санының өткен кезеңдермен салыстырғанда қаншалықты 

кеміп кеткенін айқын көрсетіп тұр. Сонымен бірге, сол кезеңдегі идеологиялық 

талаптарға сәйкес ресми түрде 1930 жылдардағы аштық туралы айтуға тыйым салынған 

болатын. Кеңес өкіметі 1937 жылғы санақ қорытындыларын дұрыс емес деп тауып, 

1939 жылы халық санағын қайта жүргізді. Қазақстан халқының этникалық құрамы 

туралы статистикалық мәліметтер төмендегідей болды: Қазақ КСР-нің жалпы 

халқының саны – 6 млн 93 мың 507 адам. Олардың ішінде: қазақтар – 38,0%; орыстар – 

40,2%; украиндар – 10,8%, 1,5–1,8% аралығында немістер, татарлар, өзбектер, корейлер 

және басқа ұлт өкілдері – 3,3% [4, 45 б.]. 

1940 жылы республикада арнайы қоныс аударылғандардың жаңа контингенті 

пайда болды. Бұл кезде депортация құрығына он мыңдаған поляк ұлтшылдары ілінді. 

Олардың ішінде Германияның Польшаны жаулап алғаннан кейін бас сауғалаған 

босқындары да депортацияланды. 1940 жылдың ақпан – 1941 жылдың маусым айлары 

аралығында Украина мен Белоруссияның батыс облыстарынан, Литвадан 380 мың 

поляк депортацияланып, олардың көпшілігі арнайы қоныстарға орналастырылды. 

Гитлерлік Германиямен Кеңес Одағы арасындағы соғыс Поволжьедегі неміс 
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автономиясын жоюға алғышарт болып, 1941 жылы күзде Қазақ жеріне 361 мың неміс 

қоныс аударылды.  

1943–1944 жылдары Қазақ жері мен Орта Азияға, Сібірге Солтүстік Кавказ бен 

Қырымнан басқа да этникалық топтар депортацияланды. Күштеп қоныс аударылған 

халықтардың алғашқыларының бірі – қарашайлықтар болды. Оған сылтау болған 

қарашай халқының жекелеген тобының сатқындығы мен қарақшылық әрекеті-міс. 

Осындай күдікке сәйкес жедел түрде 1943 жылы 12 қазанда Қарашай автономиялық 

облысы жойылып, 14774 қарашайлық шаңырақ, жалпы саны 69287 адам Қазақстан мен 

Қырғызстанға қоныс аударылды. Олардың 45529 адамы Жамбыл және Оңтүстік 

Қазақстан облыстарына, сондай-ақ 23300 адам Қырғызстанға қоныстандырылды. 

Кеңестер Одағында жаппай саяси қуғын-сүргін саясаты белең алған тұста 

барлығы 3 млн астам адам депортацияланған. Олардың арнайы қоныстары негізінен 

Қазақ жері мен Сібірде орналасты. Депортацияланған халықтар Қазақстанның барлық 

облыстарында дерлік құрылған арнайы қоныстарға орналастырылды.  

1959 жылы қаңтарда соғыстан кейінгі алғашқы халық санағы жүргізілді. Бұл санақ 

бойынша Қазақстан халқының саны 9,3 млн адам болған және ол 1939 жылғы санақ 

есебімен салыстырғанда 52,5%-ы көбейгенін көрсетті. Республикадағы этникалық 

топтардың арасалмағы төмендегідей болып қалыптасты: қазақтар – 30%, орыстар – 42,7%, 

белорустар – 1,2%, кәрістер – 0,8%, ұйғырлар – 0,6%, әзірбайжандар – 0,4% және басқа 

халықтар – 5,5%. 

Тоталитарлық билік саясатының нәтижесінде Қазақстанның көпұлттылық 

сипаты тереңдей берді. Бұл жерде ерекше ескерте кететін жайт, жергілікті халықтың, 

яғни қазақтардың үлес салмағы 30%-ға дейін төмендеп кеткен еді. Бұндай жағдай бүкіл 

Кеңестер Одағында жалғыз Қазақстанда ғана қалыптасты. Қазақстанның ішкі 

жағдайында да қазақтардың қоныстануы біркелкі болмағанды. Егер Оңтүстік 

Қазақстанда жалпы халыққа шаққандағы үлес салмағы 37,6%, Батыс Қазақстанда – 

52%-ды құраса, бұл көрсеткіш Шығыс және Орталық Қазақстанда 18 – 19% болған. 

1950 жылдардың екінші жартысынан басталып кейінгі жылдары өз жалғасын 

тапқан Қазақстан экономикасының даму қарқынының өсуі жұмысшы күшіне деген 

сұранысты үнемі алға тартып отырды. Соған сәйкес 1959 –1970 жылдары Қазақстан 

қалаларына Ресейден 480 мың адам, Украинадан – 72,3 мың адам келді.  

1970 жылы қаңтарда кезекті халық санағы болып өтті. Бұл санақ қорытындысы 

бойынша Қазақстан халқының саны 13 млн адамды құрап, 11 жыл ішінде 40%-ға 

өскенін көрсетті. Оның ішінде қазақтар – 32,6%, орыстар – 42,5%, украиндар – 7,2%, 

немістер – 6,6%, татарлар – 2,2%, ұйғырлар – 0,9%, кәрістер – 0,6%, әзірбайжандар – 

0,4%, дүнгендер – 0,1% және басқа халықтар – 3,8% болған. 

Жоғарыда келтірілген статистикалық деректерге қарағанда 1939 жылдан бері 

Қазақстандағы саны жағынан ең көп этникалық топ орыстар болып қала берді. 

1970–1985 жылдарда еліміздің өндірістік қуаты арта берді. Мыңға жуық 

өнеркәсіп орындары мен цехтар іске қосылды. Маңғышлақ, Қаратау – Жамбыл және 

Павлодар – Екібастұз аумақтық-өнеркәсіптік кешендері құрылды. 1979 жылғы 

Қазақстандағы халық санағы бойынша жергілікті емес халықтың саны 64,0%-ды 

құрады. 1979 жылғы санақ Қазақстандағы орыстар мен орыстілді халықтар санының 

өсуі өзінің шарықтау шегіне жеткенін көрсетті. 1979 жылы Қазақстан халқының саны 

14 млн 684 мың адамды құрады. Олардың ішінде: қазақтар – 36%; орыстар – 40,8%, 

немістер – 6,2%; украиндар – 6,1%; татарлар – 2,2%; өзбектер – 1,8%; белорустар – 

1,2%; ұйғырлар – 1,0%; корейлер – 0,6%; әзірбайжандар – 0,5% және басқа халықтар – 

3,6% болды. 1979 жылы халық санының өсуі 1970 жылмен салыстырғанда 12,9%-ды 

ғана құраған. Оның себебі – республикадағы өзге ұлт өкілдерінің Кеңес Одағының 

басқа аймақтарына қоныс аударуымен түсіндіріледі.  
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1989 жылы қаңтарда КСРО-дағы соңғы халық санағы өткізілді. Бұл санақ 

қорытындысы бойынша Қазақстан халқының саны 16 млн. адам болды. Қазақстан 

халқының құрамы сандық көрсеткішпен төмендегідей еді: қазақтар – 39,7%; орыстар – 

37,8%; украиндар – 5,4%; немістер – 5,8%; татарлар – 2,0%; өзбектер – 2,0%; 

белорустар мен ұйғырлар – 1,1%; корейлер – 0,6%; әзербайжандар – 0,5%. 1990 

жылдардың басында Қазақстанда 130-ға жуық ұлттар мен ұлыстар тұрақты өмір сүрген. 

Олардың ішінде қазақ, орыс, неміс, украин, өзбек, татар, ұйғыр, белорус, корей 

халықтарының үлес салмағы 95%-дан астам еді. Ал республикадағы екі негізгі 

этностар: қазақтар мен орыстардың үлес салмағы 77,5%-ды, жалпы саны 12 млн 

760 мың адамды құрады. 1979-1989 жылдар аралығында халықтың жалпы өсімі 1 млн 

780 мың адамды немесе 12%-ды құраған. Өсімнің ең жоғарғы көрсеткіші қазақтарда 

болған, ол 23,5%-ды құрады [4, 59 б.]. Жалпы қазақ халқының өсімі, жоғарыда атап 

көрсетілгендей, табиғи өсім мен басқа елдерден Отанына оралу үдерісімен байланысты 

болған еді. Басқа этностардың өсімі табиғи өсім негізінде қалыптасты. Бүгінгі танда 

республикадағы этносаяси жағдай көптеген көрсеткіштер бойынша біршама тұрақты 

болып саналады. Алайда, этностар арасындағы қарым-қатынастар өзгеріп отырады, 

этникалық саясатты жүзеге асыру барысында осы жағдайды ескерген жөн. Себебі Қазақ 

еліндегі этносаралық қатынастар тұрақты әрі демократиялық дамудың шешуші 

факторы. 
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ӘОЖ 323/324 

 

ҰЛТ БІРЛІГІ ДОКТРИНАСЫ  

 

Табылдиева О.Д. 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Мақалада Қазақстанның Ұлт Бірлігі Доктринасының қабылдануы, 

«Бір ел - бір тағдыр», «Тегі басқа - теңдігі бір», «Ұлт рухының дамуы» мәселелері, 

халық бірлігін нығайтуға, демократияны, мәдениеттер мен өркениеттер сұхбатын 

дамытуға бағытталған, құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, саяси, мемлекеттік 

басқару шараларының біртұтас жүйесін жасаудың негізі ашып көрсетілген. 

Түйінді сөздер: Ассамблея, доктрина, диаспора, этносаралық, ел бірлігі 

 

Қазақстан халқы ассамблеясы-Қазақстан Республикасының Президенті Н. 

Назарбаевтың жеке бастамасымен құрылған, ең негізгі міндеті міндеті мемлекеттік 

саясатты іске асыру, мемлекет және азаматтық қоғам институттарының этносаралық 

қатынастар саласындағы өзара іс-қимылының тиімділігін арттыру бағытында 

жасақталған мекеме. Қазақстан Президенті Н. Назарбаев 1992 жылы Тәуелсіздіктің 

бірінші жылдығына арналған Қазақстан халықтарының форумында Қазақстан халқы 

Ассамблеясын құру идеясын алғаш рет айтқан болатын. Бірақ үш жылдан соң, яғни 
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1995 жылғы 1 наурызда Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқы 

ассамблеясын құру туралы Жарлығы шықты.  

Ассамблеяның негізгі міндеті – қоғамда диаспора аралық келісімді және 

толеранттылықты одан әрі нығайту үшін қолайлы жағдай жасау, ел бірлігін нығайту, 

мемлекетқұрушы қазақ ұлтының дәстүрі мен тілін дәріптеу арқылы диаспоралар 

мәдениетінің сақталуына жағдай жасау, қоғамдық келісімді қолдау және дамыту. 

Сонымен қатар, Қазақстан халқы ассамблеясы мемлекеттік органдарға экстремизм мен 

радикализм көріністеріне қарсы әрекет етуге, азаматтардың демократия нормаларына 

негізделген саяси-құқықтық мәдениетін қалыптастыруға көмек көрсетеді. Мұндай 

институтты құру қажеттілігі саяси тұрғыдан, сондай-ақ жаңадан құрылған, тәуелсіз, 

полиэтносты, поликонфессиялық мемлекеттің тұрақты дамуы тұрғысынан туындаған 

еді. Аталған бастама мәдениет аралық диалогты нығайтудың жаңа кезеңінің негізін 

қалап, этносаралық қатынастарды дамыту мәселелерін жоғары деңгейде шешуге 

мүмкіндік жасайтын әлемдік тәжірибедегі тың бағыт болып табылды. 

Қазақстан халқы ассамблеясы өзінің құрылған кезінен бастап орасан 

біріктірушілік және зияткерлік әлеует жинақтап және халықтық дипломатия институты 

үлгісіне бейімделе отырып, ұзақ даму жолынан өтті. Еліміздегі 100-ден аса этностың 

басын біріктіретін бірегей құрылым тұрақтылықты сақтап, республиканың ілгерілей 

дамуы үшін маңызды роль атқарды. Қазақстан халқы Ассамблеясы бүкіл әлемге 

Қазақстанның этносаралық қатынастар саласында жүргізіп отырған саясатының 

табысты екенін паш етіп келеді. 

Жалпы алғанда негізінен Ассамблея жұмысының арқасында біздің елімізде 

этносаралық және конфессияаралық келісімнің бірегей моделі, әрбір азамат этникалық 

және діни ерекшелігіне қарамастан Конституцияда кепілдік берілген азаматтық 

құқықтары мен бостандықтарын толық пайдалана алатындай ерекше сенім, ынтымақ, 

өзара түсініктік ахуалы қалыптасты. 

Республикада Қазақстанның барлық этностарының мәдениетін, тілін, дәстүрін 

дамыту үшін қажетті жағдайдың бәрі жасалған. Ассамблея қызметі Қазақстанның 

этносаралық қатынастар мәселелерін тиімді шешетін ел ретіндегі халықаралық беделін 

арттыруға ықпал етеді. Қазақстанның барша азаматына тең мүмкіндіктер мен лайықты 

тіршілік жағдайын туғызуға ұмтылу, Адам құқықтарының жалпыға бірдей 

Декларациясын мойындау, ұлт тағдырына жауапкершілікті сезіну, Мемлекеттік 

егемендік туралы Декларацияда, мемлекеттік Тәуелсіздік туралы Конституциялық 

заңда және Қазақстан Республикасы Конституциясында көрсетілгендей байырғы қазақ 

жерінде ұлттық мемлекеттілік құру мен нығайту және де басқа қағидаттарды негізге 

ала отырып, қоғам мен ұлтқа Қазақстанның Ұлт Бірлігі Доктринасы ұсынылады [1].  

Адамзам тарихында доктрина феномені ең алдымен қоғам дамуының қуатты 

тетігі есебінде пайда болуы субъективтік адам факторының, прогрестің қозғалтқышы 

ретіндегі руханият ықпалының артуына байланысты қарастырылады. Доктрина-

бұлөсиеттердің, бұлжымас ережелердің жазылған жиынтығы, ол өзінің жалпыға қол 

жетімді де түсінікті, өмір тәжірибесінен ізгі армандарымен, ұмтылыстарымен адамның 

ішкі жан дүниесін қоғамның даму игілігіне жұмылдыруға қызмет етеді деп бағаланды.  

Қазақстанның Ел бірлігі доктринасы – ел болу, бірегей қоғам қалыптастыру 

деген сөз. Тәуелсіздік жылдары мемлекет іргесі бекіді, қоғамның демократия негіздері, 

азаматтық қоғам институттары сияқты маңызды күретамырлары қалыптасты. Қазақстан 

Конституциясы, Қазақстан-2030 даму стратегиясы, бірқатар концепциялық құжаттар 

мен стратегиялық бағыттар, Ассамблея туралы заң елдің болашаққа бастар жолын 

айқындады. Осы бағытта әлемдік қауымдастық тарапынан мойындалған, этностық 

ерекшелігіне қарамастан, сүттей ұйыған барша азаматтарды қазақ халқының төңірегіне 

ұйыстыра отырып, ел бірлігін әрі қарай дамытатын құжат болды. 
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 Доктрина – болашақ дамуға бағытталған әрекеттің жетекшілікке алынатын 

теориялық және саяси ұстанымын білдіретін мемлекеттік маңызды құжат. Доктрина 

мемлекеттік егемендік туралы Декларациясынан, мемлекеттік Тәуелсіздік туралы 

конституциялық заңнан, Қазақстан Республикасының Конституциясынан, сондай-ақ 

«Қазақстан-2030» стратегиялық даму бағдарламасынан бастау алып, 2020 жылға 

дейінгі мемлекеттік ұлт саясатының бағыт-бағдарларын айқындайды. 

«Ел бірлігі» доктринасында 3 тарау бар. Олар «Бір ел – бір тағдыр», «Тегі басқа 

– теңдігі бір», «Ұлт рухының дамуы» деп аталады. Бірінші қағидат: «Бір ел – бір 

тағдыр». Ол әр азаматтың өзінің ортақ тағдыры мен Отанының –Қазақстан 

Республикасының ортақ екенін ұғынуы. Тағдыр ортақтығын сезіну-өткен шаққа да, 

болашаққа да бағытталған. Ең алдымен «ортақ тағдыр» бұл біздің еліміздің бастан 

кешірген, бірге құрған және бізді алда күтіп тұрған істер. Қоғамның ұлттық бірлігі 

негізі құндылығының бір бөлігін қамтиды. Елбасы Н.Ә.Назарбаев ҚХА ХҮ-сессияда 

өткен тарихымыздағы қайғылы оқиғаларды жадымыздан шығармау, біздің 

этностарымыздың арасына жік салмайды, керісінше біздің достығымызды нығайта 

түседі айрықша атап көрсеткен еді [2]. 

«Ұлттық бірліктің» екінші қағидаты  «Тегі басқа – теңдігі бір». Ұлттық бірлік 

кең мағынадағы азаматтық келісім, мәдени және саяси құндылықтардың ортақтығы, ел 

тағдырына деген ортақ жауапкершілік, әртүрлі әлеуметтік тортардың арасындағы 

қарама-қайшылықтарды шешу, ортақ болашақ. Сонымен бірге мұнда әртүрлі шығу тегі 

ғана емес, әлеуметтік шығу тегі: туған жері, әл-айқаты туралы да сөз болып отыр. 

«Мүмкіндіктер теңдігі» төл мәдениетті, салт-дәстүрді, тілді дамыту құқығы мемлекет 

пен қоғам өмірінің барлық саласында танылу дегенді де білдіреді. Этникалық, болмаса 

басқа да шыққан тегіне, діни ұстанымына және әлеуметтік жағдайына қарамай барлық 

азаматтарға тең мүмкіндіктер беру. Бұл қағидат әрбір Қазақстан азаматы өзінің жеке 

артықшылығы мен шығу тегіне қарамай, қабілетіне қарай барлық мүмкіндігін жүзеге 

асырып, жетістіктерге жете алады. Ұлт бірлігінің үшінші негізгі қағидаты-біріктіруші 

және бекітуші бастау ретінде Ұлт Рухын нығайту және дамыту. Рухани бастау-Ұлтты 

бір ұтастыққа біріктіруші күш. Халықтың рухы күшті болған сайын, оның 

мемлекеттігінің де болашағы зор. Бұл-тарихтың және тағдырымыздың басты қозғаушы 

күші. Біздің Ұлттық Рухымызды көтеру үшін негізгі басымдылықтар мыналар: дәстүр 

мен отансүйгіштік рухы, жаңару рухы, жарыс пен жеңіс рухы. Ұлттың рухы халықтың 

өзіндік санасының бір бөлігі болып табылатын мыңдаған жылдық дәстүрге, 

құндылықтар мен мәдениетке, тілге сүйенеді. Осы тіл, дәстүрлі құндылықтар мен 

қайталанбас төл мәдениетіміз халыққа жүздеген жылдар  бойы демеу болып, оны тарих 

жолында тарап кетуден сақтап қалды. Бұлар бүгінде де бізді өзгелерден айырып, 

ерекшелейді. Әрі қайталанбас бір тұтас рханиятымыздың іргетасы болып табылады. 

Сондықтан да мәдениетті, дәстүр мен тілді жаңғырту мен дамыту, ұлттық қадір-

қасиетті нығайту мемлекеттің ең маңызды міндеттерінің бірі. Бұл ең алдымен, қазақ 

тілінің мемлекеттік тіл ретінде қолданыс аясын кеңейтуге қатысты. Оны меңгеру 

әркімнің парызы мен міндеті, жеке бесекеге қабілеттілігі мен қоғамдық өмірге 

атсалысудағы белсенділігін айқындайтын ұмтылысы мен ынталануына айналуы қажет. 

Бұл шешуші басымдылық, рухани және ұлттық бірліктің негізгі факторы.  

Сонымен қатар мемлекет тарапынан Қазақстанда тұрып жатқан барлық 

этностың мәдени, рухани және тілдік қажеттіліктерін қанағаттандыруға қамқорлық 

көрсетілуі тиіс. Қоғамның рухани негізі болып табылатын дәстүрлі 

құндылықтарымызды арқау ету, тіл мен мәдениетке құрмет, имандылық, отбасы, 

ұрпақтар сабақтастығы, отансүйгіштік және сыйластық, қазіргі әлемде біздің бірлігіміз 

бен өзіндік ерекшелігімізді нығайта түсудің сүйенішіне айналуда. 
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«Қазіргі әлем күн өткен сайын елдер мен ұлттарға қатал талап қойып отыр. 

Олардың ішінде түпкі дәстүрлері мен құндылықтарын жоғалтпаған, үнемі жаңаруға, 

модернизацияға, бәсекелік басымдылықтарын күшейтуге ұмтылатындардың, ана 

дербес болашақтан үміті бар. Бұл-уақыт талабы, оған біз лайықты болуымыз шарт. 

Дәстүрге сүйенген модернизация мен бәсекеге қабілеттілік біздің ұлттық рухымыздың 

ХХІ ғасырдағы өркендеуіне негіз болады», - деп көрсетілді.  

Тек қана ғаламдық деңгейдегі асқаралы міндеттерге ұмтылған ұлттар ғана 

жеңіске жетеді. Сондықтан бәсекеге қабілеттілікке бет түзеу Ұлт Рухының ең маңызды 

бөлігіне айналуы шарт. Қазақстанның әрбір азаматы мұны жақсылыққа, байлыққа, 

ақылдылыққа ұмтылыс деп танып, туған елінің гүлденуіне қолдаг келгеннің бәрін істеу 

қажет деп сезінуі керек. Әрбір адам өз бойындағы осы қасиеттерді дамытуы шарт. 

Докринаны талқылау кезінде қарсы ой-пікірлер де болды. «Жас Алаш», 

«Президент және халық», «Қазақ», «Жаңа апта», «Жас қазақ үні», «Қазақстан», «Заман-

Қазақстан» газеттерінде және «Abai.kz» сайтында белгілі әдебиет, өнер, ғылым 

қайраткерлері Ә.Нұрпейісов, М.Әлімбаев, Ш.Елеукенов, М.Мырзахметов, Т.Кәкішев, 

А.Әшімов, Қ.Медеубеков, Қ.Жұмаділов, Д.Исабеков, Р.Сыздықова, Г.Бельгер, 

Қ.Мырза-Әлі, Б.Нұржекеев, Қ.Сәрсекеев, С.Сматаев, Ғ.Қабышұлы, Қ.Ысқақ, 

Т.Медетбек, Қ.Ормантаев, Б.Атабаев, И.Сапарбай, Ғ.Жайлыбай, Н.Нүсіпжанов, 

М.Ілиясова, А.Қоразбаев, партия басшылары Ж.Тұяқбай, Б.Әбілев, С.Әбділдин, 

В.Козлов және республикамызда шығатын газет-журналдардың бас редакторлары, 

зиялы қауым өкілдері, қоғамдық ұйымдар жетекшілері, барлығы 124 адам қол қойған, 5 

мыңнан астам халық қолдаған «Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Назарбаевқа, қазақ халқына, республикамыздағы өзге ұлт өкілдеріне ашық хат» 

жариялады. Ашық хатта доктрина қабылданған сәттен бастап, Америкадағы сияқты 

бәріміз бір ұлт боп ұйысамыз. Қазақ ұлты республикамыздағы көп этностың біріне 

айналады. Ұлтқа бөлектену, оның қасиетін, тарихын ардақтау деген мүлде болмайды. 

«Үш тұғырлы тіл» аясындағы орыс тілі мен ағылшын тілі алға шығады да қазақ тілі 

бірте-бірте қимыл-қозғалысын тоқтатады деген дәлелдер келтірілді [3].  
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Аңдатпа. Тіл байлығы - әрбір елдің ұлттық мақтанышы. Атадан балаға мирас 

болып отыратын баға жетпес мұрасы. Демек, әр адам ана тілін көзінің нұрындай 

қорғауы тиіс. Біздің ана тіліміз шексіз бай, өте көркем тіл. Ана тілінің көркемдігін 

көркейту ұлт байрағын көтеру мен бірдей десек, қателеспеген болармыз. ҚР Президенті 
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Н.Ә.Назарбаев өз жолдауында «ұлттық тіл - қазақ ұлтының рухани мәдени байлығын 

ұрпақтан ұрпаққа жеткізуші қасиетті құрал» деп  көрсеткен болатын. 

Түйінді сөздер: Мемлекеттік тіл, ұлт , этнос, ұлттық рух,  ұлттық діл. 

 

Қазақстан-тіл саясатына мән беретін әлемдегі бірден-бір мемлекет. Тіл тек қана 

ішкі саяси мәселелерді реттеудің кілті ғана емес, сонымен қатар мемлекет 

тұрғындарының адами капиталын қалыптастырудың табысты жолы екендігі де белгілі.  

Сингапурдың да небәрі соңғы жиырма жылдықта әлемдік алдыңғы қатарлы 

экономикалық держава болуына да оның тілдік саясаты (ағылшын тілі мен қытай 

тілінің қатар қолданылуы) әсер еткен көрінеді. Бұл тұрғыдан, әрине, тілдік саясаттың 

әлемдік тәжірибесін, мемлекет ішіндегі тілдік ахуал тенденцияларын қарастырып, 

мәлімдеп отыратын әлеуметтік  зерттеулердің де маңызы зор екенін айтпасқа 

болмайды. 

Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық дамуы жағынан алдыңғы облыстардың 

бірі әрі мол этностық колориті қалыптасқан Маңғыстау облысы мемлекеттік тілдік 

саясатына тікелей әсер ете алатын бірден-бір аймақ болып табылады.  

Аймақтағы тілдік ахуал титулды ұлт қазақтардың басым болуымен (аймақ 

халқының 91, 2% пайызы), соған сәйкес өңірде мемлекеттік тілдің кеңінен таралуы мен 

қолданылуына оң әсер ететін табиғи тілдік орта қалыптасқандығымен сипатталады.  

Әлеуметтік лингвистикалық зерттеу аясындағы тілдік ахуал халықтың 

әлеуметтік-демографиялық құрамымен айқындалады. Маңғыстау облысы да  өзге де 

аймақтар сияқты көпэтностығымен сипатталады. Атап айтқанда, соңғы (2020 жылдың 

басы) деректеріне сүйенсек, аймақта тұратын әртүрлі этностардың арақатынасы 

төмендегідей болып келеді: қазақтар – 91.2 %, орыстар – 5.2 %, украиндар – 0.3 %, 

татарлар - 0.2 %, әзірбайжандар - 0.9 %, кәрістер – 0.1 %, %, өзбектер – 0.4 %, армяндар 

– 0.2 %, басқа этностар – 1.0 % .  

Бүгінде егеменді елге айналған Қазақстанның әлеуметтік-саяси өмірі тілдік, 

демографиялық және саяси ахуалды ескере отырып, көпэтносты халықтың тілдік 

мұқтаждықтарына жауап беретін тіл саясатының жүзеге асырылуын талап етеді. Ол 

саясат тіл проблемаларын шешудің іс жүзінде белсенді, тиімді әрі нәтижелі факторы 

болуы тиіс. Аймаққа қарайтын облыстарда бірыңғай тілдік саясатты жүзеге асыру үшін 

мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің, діни және өзге де ұйымдардың 

әрекет үйлесімділігі қажет. 

Қазіргі қоғамды демократияландыру кезеңінде адам факторының бел- 

сенділігі тілдік өмірімізде де байқалуда. Аймақта тіл дамуын жоспарлау ісін, тіл 

құрылысын тиімді жүргізу үшін халық санағы қорытындыларын пайдаланудың мәні 

зор. Өйткені халық санағының материалы – бүкіл елді әрбір адамына дейін қамтитын 

жалғыз құжат.  

Қазақтардың басым болуы (облыс халқының 91, 2 % жуығы) өңірде мемлекеттік 

тілдің таралып, қолданылу дәрежесіне оң әсер ететін табиғи фактор болып табылады. 

Дегенмен, қазақ тілін қолдану мен оны меңгеруінде өзіндік проблемалары да бар, атап 

айтқанда, халықтың сөйлеу тіл мәдениеті жоғары емес. Әсіресе жастардың тілінде 

қазақ тілінің әдеби нормаларының сақталмауы, жоргондық, сленгтік сөз қолданушылық 

жиі байқалады. Сол сияқты ауыл жастарының орыс тілін білу деңгейі де жоғары емес. 

Бұл облыста монотілдік ортаның қалыптаса бастағанын көрсетеді. 

Маңғыстау облысының 5 ауданы мен облыстық бағыныстағы 2 қаласына тілдік 

ахуалды зерттеу, зерделеу мақсатында әлеуметтік лингвистикалық сауалнама 

жүргізілді. 

Әлеуметтік зерттеудің мақсаты – мониторниг жағдайында Маңғыстау 

облысындағы тіл ахуалын зерттеу (халық арасында сауалнама жүргізу) және тілді 
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әртүрлі тарапта қолдану (қоғамдық өмірдің негізгі салаларында, мемлекеттік қызметте, 

қызмет көрсету орындарында, қоғамдық көлікте, бұқаралық ақпарат құралдарында т.б.) 

мемлекеттік, орыс және басқа тілдердің (ағылшын тілі) дамуын және қолдану аясын 

анықтау. 

Сауалнамаға  қатысқан  рспонденттер жынысына қарай 48,4% ерлер, 51,6% 

әйелдер болды. Ал жасына  қарай  төмендегі пайыздық көлемде бөлінді: 13-тен 17 

жасқа дейін - 13,2%, 18-ден 25 жасқа дейін- 33,2%,  26-дан 35 жасқа дейін- 21,5%,  36-

дан 45 жасқа дейін-15,4%, 46-дан 58 жасқа дейін-12,5%, 59+ жас және одан жоғары-

4,1%. 

 

 
 

1-диаграмма. Респонденттердің этникалық бөлінісі 

 

Сауалнамаға 90 % - қазақ, 5 % - орыстар, 5 % - өзге ұлт өкілдері қатысты. 

Маңғыстау блысының сауалға қатысқан тұрғындарының білімдері төмендегідей: 

Аяқталмаған орта, арнаулы орта және жоғары білім - 48,7%, Кәсіптік техникалық білім 

- 26,7%, Жоғары білім (маман, бакалавр, магистр) - 23,8%, Жоғары білім және ғылыми 

дәреже (кандидат, доктор PhD)-0,8%. 

 

 

 
 

2- диаграмма. Тұрғындардың тілдерді меңгеру деңгейлері 
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3-диаграмма. Сіздің пікіріңізше, мемлекеттік тілді қолданысқа толығымен 

енгізу үшін қандай шаралар қажет? 

 

Сіз мына тілдерді қандай деңгейде меңгергенсіз?  деген сұраққа респонденттердің 

91,7 ℅ қазақ тілін еркін меңгергенмін деп жауап берсе, респонденттердің 31,4 ℅ орыс 

тілін еркін білетінін, сондай-ақ 6,7% ағылшын тілін еркін меңгергендерін көрсеткен. 

Сіздің пікіріңізше, мемлекеттік тілді қолданысқа толығымен енгізу үшін қандай 

шаралар қажет? деген сұраққа респонданттердің жауабы жеті мәселенің төңірегіне 

әрқалай топтасты (диаграммаға қараңыз). Азаматтардың қазақ тілін игеру деңгейіне 

қарай мемлекеттік тілді кезең-кезеңімен енгізу біртіндеп жүзеге асырылуда. Қоғамда, 

әсіресе, мемлекеттік қолдау мүмкіндігі жоғары салаларда қазақ тілінің қолданыс аясы 

едәуір кеңейіп келе жатыр деп айтуға толық негіз бар деп респонденттер өз пікірлерін 

білдірді. 

 

 
 

4-диаграмма. Қазақ тілін латын әліпбиіне ауыстыру бойынша бастаманы 

қолдайсыз ба? 

 

Қазақ тілін латын әліпбиіне ауыстыру бойынша бастаманы қолдайсыз ба? деген 

сұраққа респонденттердің 41% қолдаймыз, 46 % қарсымыз және қалған 13% жауап беруге 

қиналатындықтарын айтады. Қазақ тілін латын әліпбиіне ауыстыру бастамасы халық 

арасында кеңінен қолдау тапты. Оның ішінде жастар жағы белсенді болды, орта жас пен 

егде жас арасындағы адамдар бұл бастамаға сенімсіздігін білдірді. 
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5-диаграмма. Егер мемлекеттік тілдің қолданылуы қатаң түрде талап етілсе, 

мұны сіз қалай бағалар едіңіз? 

 

Маңғыстау облысында жүргізілген кең көлемді әлеуметтік-лингви-стикалық 

зерттеу оның 2 қаласы мен 5 аудандағы қазақтарды, орыстарды, түрлі этностардың 

өкілдерін қамтыды, 2020 жылғы тілдік ахуалға көз жеткіздік. 

Мемлекеттік  тіл  саясаты  жетістіктерін Маңғыстау облысының әр 

ауданындардағы қазақ тілінде сөйлеушілердің санының этникалық  қазақтарға  қарағанда  

көп екендігі  дәлелдейді.  Бұл басқа  ұлттар  өкілдерінің  қазақ  тілін  қолданатындығын  

көрсетеді. Жоғарыда көрсетілгендей,  бұл үрдіс  аудандарда ғана емес,  қалада  да  

байқалады.Тіл саясатын жүргізуде облысымыздағы жағдай оң нәтижені көрсетіп отыр, 

алайда еліміздің басқа өңірлерінде көрсеткіш төмен екені белгілі. 

Қазір біз Қазақстанның Тұңғыш Президенті - Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 

бейбітшілік пен келісім саясатын қорытындылаудың маңызды шегіндеміз. Осы орайда 

ұлт бірлігі мен татулығын сақтауда мемлекеттік тіл ең негізгі басты факторға айналу 

керек. «Тіл туралы» Заңның 4-бабында: «Қазақстан халқын топтастырудың аса маңызды 

факторы болып табылатын мемлекеттік тілді меңгеру - Қазақстан Республикасының әрбір 

азаматының парызы» деп жазылған. Үкімет, өзге де мемлекеттік, жергілікті, өкілді және 

атқарушы органдар Қазақстан Республикасының барша азаматтарының мемлекеттік тілді 

еркін және тегін меңгеруіне қажетті барлық ұйымдастырушылық, материалдық-

техникалық жағдайларды жасауға міндетті» - делінген.  

 

ӘДЕБИЕТТЕР 

 

1. ҚР Конституциясы. 

2. ҚР тіл туралы заңы. 

3. https://assembly.kz/news/kha-t-uelsizdik-pen-zhasampazdy-zholynda-y-25-zhyl/ 
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ӘОЖ 31.316 

 

 

ҰЛТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІК-ҚОҒАМҒА ҚАЖЕТ ҚҰНДЫЛЫҚ  

  

Ноғаев Ә.Н. 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,   

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Қоғамдағы келісім - бұл тұтастық, тұрақтылық, әділеттілік және 

ашықтық принциптерінен бөлінбейтін ұғым. Қоғамдағы келісім қоғам, экономика, 

әлеуметтік қатынастар, сыртқы саясат, елдің қорғанысы, мәдениеті, діні және 

т.б.салаларындағы жүйелі мемлекеттік саясат арқылы жүзеге асырылады. 

Түйінді сөздер: Ұлттық бірлік, қоғам тұрақтылығы, саяси келісім, Қазақстандық 

қоғам, әлеуметтік әділеттілік, толеранттылық . 

  

Мемлекет азаматтарының амандығы, қоғамдағы келісім және бүкіл ұлттың 

мақсаттылығы болған кезде толық дамиды. Адамзат өркениетінің дамуының бүкіл 

тарихи тәжірибесі мемлекеттің прогрессивті және тұрақты өсуі жүзеге асырылатын 

барлық қажетті жағдайлардың бастамасы оның ұлтының қауіпсіздігі мен 

мемлекеттілігін сақтау болып табылатындығын куәландырады. Тәуелсіздікті жеңіп алу 

жеткіліксіз, оны қорғау және нығайту, кейінгі ұрпаққа беру керек. 

Қоғам мемлекет құруға көмектесуі керек. Белсенді азаматтық қоғам мен күшті 

және тұрақты мемлекеттің өзара тиімді әрекеті әділетті қоғамның негіздерін 

нығайтудың, адамдарда құқықтық сананы, азаматтық пен патриоттық сезімді 

қалыптастырудың маңызды шарты болып табылады. Қазақстандық қоғам әлемге өзінің 

бірлігі мен тәуелсіздік, азаматтық және патриотизмге деген ерік-жігерін көрсетеді. 

Азаматтық позицияларды айқын көрсете отырып, қазақстандық қоғам тәуелсіздікті 

қамтамасыз етуге бағытталған стратегияның барлық элементтерін жүзеге асырады. 

Тыныштық пен тәртіп - үлкен бата, тұрақты дамудың кепілі. Қазақстан халқы 

бұл жетістіктерді жоғары бағалайды, оларды өз армандары мен тілектерін, ізгі 

ниеттерін жүзеге асырудың маңызды кепілі деп санайды. Прогресс пен жасампаздық 

тек бейбітшілік пен тұрақтылық билейтін елге ғана тән. Осы жетістіктерді сақтау және 

нығайту - бұл қоғам мен мемлекеттің басты міндеті. 

Әрбір жеке адамның, отбасының өмірі көбінесе ол өмір сүретін қоғамдағы 

климатқа байланысты. Адам өз ұлтынан, дінінен қорықпай сөйлей ала ма, балаларын 

көшеде серуендеуге жібере ала ма? Көршіңіз сіздермен әр түрлі сенімдерге ие 

болғаныңыз үшін жайттарды реттеуге келеді деп қорықпаңыз. Біздің күнделікті 

өміріміздің атмосферасын дәл осы ұсақ-түйектер анықтайды. Егер адамдар қоғам да 

өздерін жайлы сезінсе, қоғам өте жақсы деп қабылдаймыз. 

Қоғамдағы келісімге мемлекет әлеуметтік, діни, саяси әділеттілік қағидаларын 

басшылыққа алған кезде ғана қол жеткізіледі. 

Әлеуметтік әділеттілік мәселесі кез келген қоғамдағы ең өзекті мәселелердің бірі 

болып табылады, өйткені әлеуметтік әділеттілік деңгейі қоғамның даму динамикасын, 

оның тұтастығы мен әл-ауқатын едәуір дәрежеде анықтайды. Әлеуметтік әділеттілік 

проблемасы елдің болашағы тәуелді болатын проблемаға айналды. Қоғамдық келісім 

мен қоғамдық тәртіпті қалыптастыру және қолдау қазіргі заманның ғаламдық 

проблемасы болып табылады. 
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Жекелеген мемлекеттер мен халықаралық қауымдастықтар арасында өршіп 

жатқан түрлі қақтығыстарға мұқият қарап, біз бұл қақтығыстардың негізін саяси, 

экономикалық және әлеуметтік факторлардың күрделі кешені құрайтындығын көреміз. 

Әрине, қазіргі заманғы адам тұрғылықты жеріне, ұлтына, білім деңгейіне және 

мәдениетіне қарамастан, қоғамдағы жағдайын жақсы жаққа өзгертуге тырысады. Бірақ 

сонымен бірге ол әрқашан осы қоғам үшін және оның айналасындағы адамдар үшін 

маңыздылығын түсінуге және анықтауға дайын емес. 

Қазіргі жағдайдағы әлеуметтік әділеттілік тұжырымдамасы бірнеше 

аспектілерден тұрады. Барлық адамдардың әлеуметтік, еңбек және экономикалық 

құқықтары сақталған кезде ғана әлеуметтік әділеттілікке қол жеткізуге болады. 

Лайықты экономикалық өмір. Әр адам қоғамның қалыпты өмір сүруін 

қамтамасыз ететін минималды мөлшерде пайдаға ие болуы керек. Мемлекет басшысы 

өзінің «Жаңа онжылдық - жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа 

мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауында бүкіл қоғамның экономикалық 

дамуы саласындағы мемлекеттің басымдықтарын өте нақты көрсетті. 

Қазақстандық бизнесті ауқымды қолдау, шағын және орта бизнесті дамытудың 

қазіргі жағдайларын жақсарту, экономика салаларын жаңғырту, инновациялық 

технологияларды одан әрі дамыту және енгізу – бұл бүгінде мемлекет 

қазақстандықтардың игілігі үшін жүзеге асыратын міндеттердің бүкіл спектрі емес. 

Еліміздің модернизациялау стратегиясын жүзеге асыру Қазақстан халқының әл-

ауқатына байланысты. Тұрақты отбасы - қоғамдағы үйлесімділікті қамтамасыз ететін 

маңызды фактор. Қазақстанда мемлекет дәстүрлі түрде отбасы институтын тұрақтылық 

пен өркендеудің негізі ретінде қарастырып, оның жұмыс істеуі мен нығаюына ерекше 

назар аударады. Отбасы мен мемлекет қоғамның негізгі және өзара байланысты 

тіректері ретінде әрекет етеді. Мемлекеттің күші, оның тұрақтылығы мен өркендеуі әр 

отбасында болып жатқан нәрсеге тікелей байланысты, бұл өзіндік «кішігірім мемлекет» 

болып табылады. 

Білім беру және тәрбие жүйесі қоғамның дамуында шешуші рөл атқара алады 

және атқаруы керек. Қоғамдық қайта құрудың қуатты факторы мәдениет болып 

табылады. Ол патриот азаматты, заңға бағынатын, еңбекқор, қарапайым, қамқор ата–

ана, отбасылық, шығармашылық және рухани бай тұлғаны тәрбиелеуде тірек болады. 

Адамдардың өз құқықтарына тікелей әсер ететін шешімдерге әсер ету қабілеті де 

әлеуметтік әділеттілік тұжырымдамасының бөлігі болып табылады. 

Әлеуметтік әділеттілік азаматтықты идеологиялық тұрғыдан нығайтуға, қазіргі 

заманғы әлеуметтік жүйе шеңберінде мемлекеттік органдар, бизнес және азаматтық 

ұйымдар арасындағы қатынастарда рухани-адамгершілік негіздерді дамытуға ықпал 

етеді. 

Қоғамдағы әлеуметтік әділеттіліктің дамуы ғылыми, экономикалық және мәдени 

прогреске, жеке меншік институттары мен азаматтық қоғамның нығаюына және 

экономиканың одан әрі дамуына ықпал етеді. 

Мемлекетте әлеуметтік әділеттілік идеологиясының болуы ең төменгі қолайлы 

және лайықты өмір жағдайларының жалпыға бірдей қамтамасыз етілуіне кепілдік 

береді. Тек гуманитарлық және әділетті қоғам ғана өз азаматтарын қорғауға, азаматтық 

ынтымақтастық пен адамдардың толыққанды өмірін сақтауға жеткілікті өмір сүру 

жағдайларын қамтамасыз ете алады. 

Өмір сүру деңгейінің төмендеуі, жұмыссыздық, жалақы мен зейнетақының 

бірнеше айлық кешігуі, өрескел әлеуметтік қарама-қайшылықтар, яғни әлеуметтік 

әділетсіздік күшті әлеуметтік-саяси жарылысты тудырады. Көрші Қырғызстандағы 

оқиғалар осындай фактінің мысалы болып табылады. Экономика, өмір деңгейі мен 

сапасы күрт төмендеген кезде ғылымда, білім мен мәдениетте ілгерілеушілік 
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болмайды, армия мен мемлекеттің басқа институттары құлдырау алдында, сыбайлас 

жемқорлық пен қылмыс керемет деңгейге жеткен кезде, әлеуметтік және саяси 

тұрақтылық туралы айту мүмкін емес. Азаматтардың мемлекетке сенбеуі, олардың 

саяси сенімдері мен ұлтына қарамастан, саяси тұрақсыздыққа әкеледі. Қырғызстанда 

болған жағдай қоғам мен биліктің сындарлы саяси өзара іс-қимылын нақты жүзеге 

асыра алмауымен байланысты халықтың психологиялық әлеуетін жете бағаламау 

қаншалықты қауіпті екенін көрсетеді. 

Қоғамдық келісім жасанды түрде сақталуы мүмкін емес - қоғамның өзі еркін 

таңдау негізінде осы процеске қатысуы керек. Бұл мәселе этносаралық және 

конфессияаралық қатынастар саласындағы курсты әзірлеу кезінде өзара іс-қимылды, 

мемлекеттік және азаматтық институттардың келісілген әрекеттерін қажет етеді. 

Біздің мемлекетіміздің саясаты саяси тұрақтылықты сақтай отырып және 

азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ете 

отырып, қоғам мен мемлекетті басқарудың тиімді жүйесін қамтамасыз етуге 

бағытталған. Қазақстан қоғамында бейбітшілікті нығайту, ішкі саяси тұрақтылықты, 

этносаралық келісімді қамтамасыз ету жөніндегі міндеттер ұлттық дамудың аса 

маңызды басымдығы болып табылады. 1997 жылы қабылданған" Қазақстан-2030 

Стратегиясы " ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз етудің және біздің қоғамды 

топтастырудың қағидатты шарттарын айқындады. 

Қазақстан халқының денсаулығы - бұл сөзсіз қоғамдық құндылық, мемлекеттік 

саясаттың басымдығы, ұлттық байлық пен ұлттық қауіпсіздіктің негізі, ұлттың 

тұрақтылығы мен геосаяси болашағын көрсетеді. Қазақстандық қоғамның айрықша 

ерекшелігі - ұлтаралық келісім. Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері бейбіт қатар 

өмір сүруде. Қазақтар, орыстар, өзбектер, украиндар, ұйғырлар, поляктар, еврейлер, 

армяндар және елдің біртұтас халқын құрайтын басқа ұлттар ғасырлар бойы біртұтас 

отбасы болып өмір сүріп келеді. Ұлтаралық қатынастардағы тұрақтылық қоғамдық 

қауіпсіздікті қамтамасыз етуде шешуші мәнге ие. 

Қоғамның рухани жағдайы оның жеке тұлғаға қатынасымен анықталады. 

Қоғамдағы үйлесімділіктің тағы бір факторы - бұл біздің қоғамда конфессияаралық 

келісім арқылы көрсетілген діни әділеттілік. Республикада негізгі әлемдік діндердің 

барлығы дерлік ұсынылған. Қазақ жері барлық әлемдік діндермен таныс, сондықтан 

төзімсіздік немесе діни фанатизм бізге жат. Осы рухани дәстүр, кез-келген жағдайда 

құдай сөзіне деген ашықтық - бұл Қазақстандағы конфессияаралық келісімнің маңызды 

негіздерінің бірі. 

Толеранттылыққа, өзара құрмет пен ынтымақтастыққа негізделген заманауи 

әлемді құрудағы діннің рөлі өте маңызды. Бұл мәселелер әр қоғамның жеке өмірінде 

және бүкіл әлемде христиандар, мұсылмандар, еврейлер, буддистер мен басқа 

конфессиялардың Қазақстан жеріндегі өкілдерін біріктірген форумдарға арналды. 

Қазақстанның қоғамдық және саяси тұрақтылықты сақтаудағы, этносаралық 

және конфессияаралық келісімді қамтамасыз етудегі маңызды жетістіктері 

Қазақстанның ЕҚЫҰ төрағасы лауазымына сайлануын анықтады. Этносаралық келісім 

саласындағы өзінің мол тәжірибесімен Қазақстан бүкіл әлемдегі қауіпсіздік пен 

тұрақтылықты қамтамасыз ете отырып, өзара тиімді халықаралық ынтымақтастық 

саласына өз үлесін қосатыны сөзсіз. 

«Тұрақтылық» және «шыдамдылық» ұғымдары көбінесе синоним ретінде 

қолданылатындықтан, оларды білдіретін терминдерді ашу керек. Осы баптың мән 

мәтініндегі тұрақтылық деп мемлекеттік ұйымдасқан қоғамның ішкі деструктивті 

әсерлерді басу, ал шыдамдылық деп сыртқы әсерлерді көрсету қабілеті түсініледі. 

Мемлекеттің ішкі жағдайын бағалаудың негізгі аспектісі оның тұрақтылық дәрежесін 

анықтау болып табылады. Егер тұрақтылық төмен болса және одан да көп құлдырау 
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тенденцияларын анықтаса, онда мемлекеттің ыдырауына немесе жартылай ыдырауына 

әкелуі мүмкін саяси бейтараптандырудың және тіпті азаматтық соғыстың нақты қаупі 

бар. 

Қоғамдағы келісім мен тұрақтылықты сақтаудың негізгі басымдығы саяси 

әділеттілік қағидаты болып табылады. Бұл көптеген факторларға байланысты: саяси 

ұйымның формасына, саяси мәдениеттің жетілуіне, саяси режимге, қоғамдық және 

саяси мүдделердің бөлінуіне және т.б. бүгінгі таңда саяси әділеттілік қалыптасу 

кезеңінде, өйткені саяси әділеттіліктің ең жоғары формасы-саяси бостандық пен 

демократия институттарының болуы. Саяси әділеттілік қоғамның барлық мүшелерінің 

заң алдындағы теңдігін қамтамасыз етеді, адамға деген көзқарасын анықтайды, 

адамның жеке басын қоғамның ең жоғары құндылығы ретінде түсінудің негізгі іс - 

әрекетіне назар аударады. Мемлекетте саяси әділеттілік болған кезде әлеуметтік 

қайшылықтар  (діни, аумақтық, этникалық және т.б.) азаяды, әлеуметтік қақтығыстар 

өркениеттік жолмен шешіледі, азаматтар мен елдің әл-ауқаты артады, ал мемлекет 

халықтың әл-ауқатының өсу динамикасын қолдайды. Саяси жүйе қазіргі экономикалық 

қатынастарды қолдауға арналған. 

Этносаралық және конфессияаралық келісімді сақтау, рухани, адамгершілік 

және қоғамдық-саяси келісімге қол жеткізу, халықтың бірлігін нығайту біздің 

республикамыз үшін дәстүрлі түрде басты болып табылады. Олар Қазақстанның 

көпұлтты халқының демократиялық қайта құрулардағы, экономикалық және әлеуметтік 

реформалардағы, мәдени және рухани дамудағы мемлекеттік саясатының негізін 

құрайды. 
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СЕКЦИЯ 3. 

КӨП ҰЛТТЫ ҚАЗАҚСТАН: ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ ЖӘНЕ 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЭТНОСТАР ӨКІЛДЕРІНІҢ ЕЛДІҢ ДАМУЫНА  

ҚОСҚАН ҮЛЕСТЕРІ  

 

ӘОЖ 32:061 

 

АССАМБЛЕЯНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН ІС-ӘРЕКЕТІ 

 

Суйменова М.К.  

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,   

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада Қазақстан халқы Ассамблеясының мақсаттары мен 

міндеттері, ұрпақтар сабақтастығы, қазақстан халықтарының қоғамдағы қалыптасу 

үдерісін, күшті мемлекеттігі мен ашық азаматтық қоғамдығын,тұрақтылық пен 

келісімін нығайту, тәуелсіздік алысымен мемлекеттің саяси бағытын-ұлтаралық келісім 

мен татулықты сақтауға негізделген Елбасының сындарлы саясаты айтылған. 

Түйінді сөздер: Этномәдени, Қазақстан халқы Ассамблеясы, диаспоралар, кіші  

ассамблея. 

 

Бүкілқазақстандық бірліктің бірегей моделін қалыптастыруда Қазақстан халқы 

Ассамблеясы (ҚХА) маңызды рөл атқарады.  ҚХА басты міндеті мемлекеттік ұлттық 

саясатты іске асыру, Қазақстан Республикасындағы қоғамдық-саяси тұрақтылықты 

қамтамасыз ету, мемлекеттік және азаматтық қоғам институттарының этносаралық 

қатынастар саласындағы өзара іс-қимылының тиімділігін арттыру болып табылады. 

- Этномәдени  орталықтар  мен  этномәдени бірлестіктерге жәрдемдесу; 

- Қазақстан халқы Ассамблеясының міндеттерін орындау мақсатында 

қазақстандық, шетелдік және халықаралық ұйымдар мен азаматтардың 

инвестиция,қаржылай және техникалық көмек тарту; 

- этносаралық қатынастар саласы бойынша азаматтар және ұйымдармен 

ынтымақтықты жүзеге асыру. 

- Қазақстан халқы Ассамблеясының мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес, 

мәдениағарту, рухани-тәрбиелік, қайырым-дылық, білім беру және өзге де қоғамдық 

пайдалы іс-әрекеттерді жүзеге асырады; 

- этникалық қатынастар сұрақтары бойынша мемлекеттік органдар мен 

азаматтық қоғамдық институттарының өзара әрекеті; 

- қоғамның рухани, мәдени және әлеуметтік-экономиклық дамуының 

бағдарламасы мен жобалар тұжырымдамасын жасауға қатысу, оларды мемлекеттік 

органдар мен тұрғындар арасында талқылауды ұйымдастырып, жүзеге асырылуына 

ықпал ету; 

- этностық саясат сұрақтары бойынша заң жобасын қоғамдық-саяси сараптауға 

қатысу; 

- шет елдерінің азаматтық қоғамдық институттары мен халықаралық 

ұйымдарымен белсенді интеграциялық саясат жүргізу; 

Қазір Ассамблея құрамына 320-дан астам мүше бар. Олардың ішінде қазақ және 

33 диаспораның өкілдері топтасқан. Нақтылап айтсақ:77 қазақ, 52 орыс, 22 кәріс, 21 

неміс, 20 украин,18 татар, 14 еврей, 12 ұйғыр, 9 белорус, 8 чешен, 6 ингуш, міне осылай 

жалғаса береді. Бұл қатарға халықаралық «Қазақ тілі» қоғамның, республикалық соғыс 

және еңбек ардагерлері кеңеснің, орыс қауымдастығының «Лад» қоғамдық славян 
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қозғалыстардың, мәдени орталықтар мен дін өкілдері, Сенат пен Мәжіліс депутаттары 

да кіреді. Қазақстан халықтары Ассамблеясында 25 республикалық және аймақтық, 185 

облыстық және қалалық ұлттық-мәдени орталықтар түрлі ұлттардың мүддесін білдіріп 

үкімет орындары мен жұрттар арсындағы сындарды үндесуді қамтамасыз етіп,сол 

арқылы біздің ортақ ұлттық шаңырағымызды нығайтуға жәрдемдесіп отырғаны белгілі. 

Ассамблея мемлекет жүзеге асырып отырған ұлттық саясатта сан алуан ұлт 

қалыптастыруға бағытталаған мемлекеттік саясатты жүзеге асыру жөніндегі 

ұсыныстарды дайындайды. Ассамблея ұлттық диаспоралар арасында жүргізілетін 

ұйымдастыру жұмысының орталығына айналды. Қазақстан халықтары 

ассамблеясының сондай-ақ Астана, Алматы және болыс әкімдерінің жанындағы шағын 

ассамблеялардың жұмысшысы органдарына мемлекеттік мәртебе берілуі арқасында 

ұлттық-мәдени орталықтар мен ассоциациялар үшін арқасында ұлттық-мәдени 

орталықтар мен ассоциациялар үшін өмірлік маңызы бар көптеген мәселелер жедел 

түрде шешіліп келеді. Ассамблеяның бастамасымен Алматыда Еуропадағы қауіпсіздік 

пен ынтымастық жөніндегі ұйымының (ЕҚЫҰ) «Жаңа тәуелсіз мемлекеттердегі 

этносаралық қатынастардың жарасымды үйлестігінің проблемалары (Қазақстан 

тәжірбиесі негізінде) деген халықаралық конференция өткізілгені мәлім. Ассамблея 

мүшелері мен белсенділерінің қажырлы күш-жігер жұмсауы арқасында Наурыз 

мейрамы, ұйғыр, корей, неміс, татар, түрік мәдениеттернің фестивальдері шын 

мәніндегі халықтық дәстүрге сай өткізілді.  

Түріктердің, курдтардың, және дұңғарлардың бас қосқан мерекелері алғаш рет 

республикалық дәрежеде тойланды. Ассамблеяның жәрдемімен ұлттық диаспоралар 

өздерінің тарихи отандарымен байланыстарын қалпына келтіре бастады. Мысалы, қазір 

«Қазақстан-Украина» достық қоғамы белсенді жұмыс істеп келеді. Қырғызстан 

халықтарының ассамблеясымен іскерлік байланыстары да жолға қойылды. Одан басқа 

«Қазақстан-Ресей» қоғамы құрылу үстінде. Аталмыш қоғамдар көрші мемлекеттер мен 

халықтар арасындағы достық ынтымақтығымыздың ұйтқысы болып отыр. Қазақстан 

халықтары асамблеясының мүшелері әртүрлі ұлт өкілдерінің мүдделерін көтеру 

мақсатында қоғамдық, әлеуметтік –мәдени өмірге белсенді араласуда. Ұрпақтар 

сабақтастығы мен ұлттар бірлігін нығайта түсудегі Ассамблеямиссиясы «Қазақстан 

2030» даму стратегиясына толық сәйкестендірілген. «Қазақстан 2030» Стратегиясының 

міндеттерін іске асыруда Қазақстан халықтары Ассамблеясының рөлін арттыру, 

Қазақстан халықтарының қоғамдағы қалыптасу үдерісін, күшті мемлекеттігі мен ашық 

азаматтық қоғамдығын, тұрақтылық пен келісімін нығайту болады.  Қазақстан 

Халықтарының Ассамблеясының стратегиялық жақынаралық кезеңе «қазақстандық 

сәйкестілік Қазақстан этностарының бірлестігі жолымен, қазақ халқының мәдениеті 

мен мемлекеттік тілдің негізгі рөлін азаматтық және рухани-мәдени қауым негізінде» 

құру ұсынылды. Тілдер туралы Заңды жүзеге асыру шеңберінде «Тілге құрмет- елге 

құрмет», «Қазақ тілі –менің тілім» байқаулар өткізілуі өзге ұлттардың да мемлекетік 

тілді білу мен қазақтың салт-дәстүрлерін үйренуіне жол ашуда. Облыстағы Қазақстан 

халықтарының кіші ассамблеясы ұлтаралық татулықтың әмбебеп аспабы болып 

табылады.  Мемлекеттің ұлттық саясатын жүргізуге белсене қатысу, халықтар 

достығын,бірлік пен ұлтаралық келісімді нығайту, қазақстандық патриотизмді 

қалыптастыру, облыста тұратын халықтардың мәдениетін, тілін, ғұрыптары мен 

дәстүрлерін жаңғыртуды және сақтауды көздейтін ұлттық мәдени орталықтардың 

қызметін қолдау, ұлтаралық қатынастар саласында келеңсіз көріністердің алдын алу-

оның негізгі міндетері. 

Кіші  ассамблеяның құрамында әртүрлі ұлттардың 72 өкілі бар. Кіші 

ассамблеяның жоғары органы-жылына бір реттен жиі шақырлмайтын сессия. 

Сессиялар аралығында жұмысты жүргізу үшін облыс әкімінің шешімімен 17 адамнан 
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тұратын кеңесқұрылған. Кіші ассамблея мен кеңестің мәжілістерінде ұлтаралық 

келісімді нығайтуға, этникалық топтардың өз құқықтары мен мүдделерін жүзеге 

асыруға арналған қоғамның әлеуметтік – саяси өмірінің өзекті мәселелері 

талқылынады.  

2006  жылғы 24 қазанда облыс делегациясы Астана қаласында Қазақстан 

халықтары Ассамблеясының XII сессиясына қатысты. Онда облыстағы ұлттық-мәдени 

орталық пен қоғамдарды тоғыстырады. Олардың қатарында «Қазақ тілі халықаралық 

қоғамы» қоғамдық бірлестігінің филиалы және «Лад» славян мәдениетінің қоғамы, 

«Кентрон» армян мәдениетінің орталығы мен «Вайнах» шешен-ингуш қауымы, 

«Дуслық» татар-башқұрт қоғамдық орталығы мен «Қазақстанның орыс қауымы» 

қоғамдық бірлестігінің филиалы, «Видергебурт» немістің қоғамдық орталығы мен 

«Коперник» поляк мәдени орталығы, «Парвина» тәжік қауымы мен «Қазақстан 

кәрістерінің қауымдыстығы» республикалық қоғамдық бірлестігінің филиалы, еврей 

мәдени орталығы мен «Қазақстан орыс, славян, және қазақ ұйымдарының 

қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігінің филиалы,белорусс мәдени орталығы мен 

«Ұрпақ» қазақ мәдени-ағарту орталығы» қоғамдық бірлестігі, әжірбайжан мен украин 

мәдени орталықтары бар.  

Аудандарда 59 ұлттық мәдени бірлестігі жұмыс істейді.Кіші ассамблея мен 

ұлттық-мәдени орталықтар Солтүстік Қазақстанның қоғамдық саяси өміріне, 

мемлекеттік мерекелер мен атаулы күндерді өткізуге белсенді қатысады. Олар 

қолданбалы өнер көрмелерін безендіреді, облыс тұрғындарын ұлттық тағамдарымен 

таныстырады. Орталықтардың жанынан құрылған балалармен ересектердің 

фольклорлық ұжымдары концерт бағдарламаларын ұсынады. Бірлестіктермен қоғамдар 

ұлттық мерекелерін, этностар күнін, мәдениет фестивальдерін аса көрнекті, тарихи 

қайраткерлерге, ақындар мен жазушыларға арналған кештер өткізеді. Кіші ассамблея 

аудандарда ұлттық-мәдени орталықтардың филиалдарын құруда белсенділік танытты. 

Мәселен, Ғабит Мүсірепов атындағы, қазақ, славян, украин, неміс орталықтары, 

Петропавл қаласында «Қазақстанның орыс, славян, және қазақ ұйымдарының 

қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігінің филиалы құрылды. Кіші ассамблея 

бұқаралық ақпарат құралдарымен тығыз байланыс жасап тұрады. Кіші ассамблея 

мемлекеттік тілдің мәртебесін нығайтуға,облысты мекендейтін ұлттардың тілдерін 

жаңартуға және сақтауға жіті көңіл бөліп отырады.  Кіші ассамблея мен ұлттық-мәдени 

бірлестіктердің осы бір сан қырлы атаулы жұмысы Солтүстік Қазақстанның кең байтақ 

өңірінде татулықты,келісім сақтауға ықпалын тигізуде. 

Тәуелсіздік алысымен мемлекеттің саяси бағытын-ұлтаралық келісім мен 

татулықты сақтауға негізделген Елбасының сындарлы саясатына көп ұлтты Қазақстан 

халқының қолдау білдіруі мен өзара түсіністіктің арқасында әлем жұртшылығына кең 

танымал тұғырлы мемлкетке айналдық. Біздің қол жеткізген тарихи жеңісіміз – 

ұлтаралық татулық. Бізді, қазақстандықтарды, жалпы ұлттық идея, Қазақстан 

Халықтарының идеясы берік топтастырады. Сол идея арқылы бейбіт жағдайда 

гүлденген өмірге жететін боламыз. Халықтар арасындағы достық нағыз қассиетті 

қазына болуы тиіс. Ассамблеясының қызметі ұлтаралық келісім мен елдегі 

тұрақтылықты сақтауға ықпалдасу; барлық ұлттық топтардың өкілдері арасында 

достық қарым-қатынасты дамытатын мемлекеттік саясат жүргізу жөніңде ұсыныстар 

жасау; олардың рухани-мәдени жаңаруына және теңдік негізінде дамуына жәрдемдесуі; 

өркениетті және демократиялық нормаларға сүйенетін азаматтардың саяси мәдениетін 

қалыптастыру және т.б. Тұрақты демократиялық дамудың басты шартының бірі барлық  

қатысы екендігі белгілі. Осы орайда Ассамблея соңғы жылдарда этносаралық 

қарымқатынасты үйлестірудегі қоғамдық институт ретінде қызмет етіп келе жатыр. 

Бүгінде Ассамблея арнаулы Заңмен айқындалған жаңа құқықтық мәртебенің аяс жұмыс 
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істейді. Ол ұйымдық тұрғыда әлдеқайда күшейтілді.Қазақстан халқы Ассамблеясының 

жұмыс тәжірбиесі шетелде кеңінен белгілі. Бұл тәжірбиені АҚШ-та, Қытайда, Ресейде, 

Францияда, Ұлыбританияда және басқа елдерде зерттеу үстінде. Тұтастай алғанда, 

Қазақстан халқы Ассамблеясы- таза қазақстандық саяси жаңашылдықтың нәтижесінде 

қалыптасқан өзіндік те бірегей институт. Ол этносаралық және конфессияаралық 

келісімнің басты тетігі ретінде ел тарихында маңызды рөл атқарды және атқарып 

келеді.  

Барлық қазақстандықтар өзінің этностық немесе діни ерекшелігіне қарамастан, 

Конститутцияда көрсетілген азаматтық құқықтар мен бостандықтарға ие болып 

табылады.  Мемлекет әрбір қазақстандық этностың өзіндік ғұрпын, тілі мен мәдениетін 

жаңғырту және сақтауға ықпал етеді. Міне осындай ұлттық бірлік –біздің стратегиялық 

таңданымыз!  Қазақстан халқы Ассамблеясы-барын да, нарын да салып, ұлттық 

ынтымастық пен ұлтаралық келісімнің сақталуына аянбай үлес қосатын ұйым.  

Ассамблеяның жұмысы Қазақстан Республикасының этносаралық қатынастар 

мәселерін тиімді шешетін ел ретінде халақаралық беделін арттыруға ықпал етеді. 
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БІЗДІҢ ОРТАҚ МІНДЕТІМІЗ – ҚОҒАМДЫҚ КЕЛІСІМ МЕН  

ЖАЛПЫҰЛТТЫҚ БІРЛІКТІ САҚТАУ 

 

Есболай Г.І. 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. «Біздің ортақ міндетіміз қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті 

сақтау-тәуелсіз Қазақстанның басты әрі даусыз табыстарының бірі. Біздің 

ынтымағымыз одан ары нығая берсін, ал жүрегі ортақ жетістіктер үшін мақтаныш пен 

алғысқа толы болсын» деген еді. Ассамблеяның міндеті-халық бірлігін, 

ынтымақтастығын нығайту, қазақстандық қоғамның негізін қалаушы құндылықтар 

бойынша қоғамдық келісімді қолдау және дамыту. 

Түйінді сөздер: елдің саяси жүйесінің субъектісі, жалпыадамзаттық 

құндылықтар, біртұтас ұлтты қалыптастыру. 

 

«Біздің ортақ міндетіміз қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті сақтау – 

тәуелсіз Қазақстанның басты әрі даусыз табыстарының бірі. Біздің ынтымағымыз одан 

ары нығая берсін, ал жүрегі ортақ жетістіктер үшін мақтаныш пен алғысқа толы 

болсын» деген еді. Ассамблеяның міндеті – халық бірлігін, ынтымақтастығын нығайту, 

қазақстандық қоғамның негізін қалаушы құндылықтар бойынша қоғамдық келісімді 
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қолдау және дамыту. Сондай-ақ қоғамдағы адамның құқығына, бостандығына қысым 

жасауға бағытталған әрекеттерге қарсы тұруда мемлекеттік органдарға жәрдемдесу. 

Елбасының осы ұлтаралық ынтымақтастық, қоғамдық тұтастықты нығайтуға 

бағытталған бастамаларына үлес қосуға тырысып келеміз. Жастар жылында Достық 

үйінде Башқұртстан Республикасының 100 жылдығына орай, Нұр-Сұлтан қаласы 

Қазақстан халқы Ассамблеясы мен елордалық «Акбузат» башқұрт этномәдени 

орталығының ұйымдастыруымен достықты нығайту мақсатындағы іс-шара өтті. Түркия 

Республикасының құрылғанына 96 жыл толуына байланысты Түркияның 

Қазақстандағы Төтенше және өкілетті елшісі Невзат Уяник мырза бастаған елшілік 

қызметкерлерімен кездесу өтті. «Мың бала» байқауында да түрлі ұлттың балалары 

мемлекеттік тілде көрерменді өнерімен тәнті етті. Ұлттық орталықта «Тәуелсіздік 

жылдарындағы Қазақстандағы ұлтаралық қатынас мәселесі: Қазақстанның архив дерек-

терінде» атты ғылыми семинар өткізілді. «Ұлы даланың жеті қырын» басшылыққа 

алған ҚХА-ның «Қазақтану» жобасы аясында мәдени іс-шаралар өтті. «Рухани 

жаңғыру» шеңберінде жүзеге асырылған жиындар жалпы ұлттық тарихи сананы 

нығайту, ұлттық біріктіруші құндылықтарды қалыптастыруға бағытталған. 

Елбасы бейбітшілік пен келісімді үнемі басты назарда ұстайды. Қоғамның 

көпұлтты, мәдениет пен тілдердің көптүрлігі біздің артықшылығымызға айналып, елдің 

дамуына берік негіз болды. 

Бұл кезеңде Қазақстан халқы Ассамблеясы конституциялық мәртебе алды, сол 

арқылы елдің жоғары заң шығарушы органы Қазақстан Республикасы Парламентіндегі 

оның өкілдігі айтарлықтай артты. «Қазақстан халқының Ассамблеясы туралы» Заң 

Ассамблеяны елдің саяси жүйесінің субъектісі ретінде нығайтты. Саяси жүйе 

этникааралық қатынастарды реттейді, мемлекеттік ұлттық саясаттың іске асуына ықпал 

етеді. 

Елде бүгінгі күнде бірлік пен тәуелсіздік, азаматтық бейбітшілік пен ұлттық 

келісім, ынтымақтастық, достық қарым-қатынас өз жалғасын табуда. Жастар үшін 

көптеген патриоттық, адамгершілік мақсатындағы іс-шаралар өткізілуде. 

Қоғамда өз орнын тауып, тату-тәтті өмір сүріп отырған этностардың басын 

Ассамблея біріктіріп отыр. Ассамблея «Бес әлеуметтік бастама – қоғамның әлеуметтік 

бірлігінің тұғыры» тақырыбында сессия өткізді. Қоғамдағы тұтастық пен ұлттық 

бірегейлікті сақтау маңызды. 

Біртұтас ұлтты қалыптастыру – ұзақмерзімдік болашақтағы міндет. Алайда ол 

болмысты, этникалық біртектілікті кейінге қалдырмайды. Керісінше, дамудың 

диалектикасы әрбір этностың, өз орнын алып, өзінің бірегей мәдениетін сақтап, оны 

дамыта отырып, халықтың негізгі бөлігіне « бір ел – бір халық» қағидасы бойынша 

ынтымақтасуды көздейді. Әлем дамуының заманауи шындықтары мемлекет алдында 

жаңа сын-тегеуріндерді анықтайды, мемлекеттер мен халықтардың күшін өзара тиімді 

және қауіпсіз дамуды қамтамасыз ету бойынша біріктіру мақсатында елдердің 

біртіндеп даму мәселесін көтереді. 

ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2017 жылы жарияланған «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы қазақстандықтарды елең 

еткізген еді. Алты бағытты қамтитын мақаладағы негізгі мәселенің бірі – ұлттық 

бірегейлікті сақтау. Яғни, ұлттық бірегейлікті сақтап, үшінші жаңғыруды жүзеге 

асыратын ұлттық идеология – мақаланың ұстыны болатын. Мұның арғы жағына 

тереңдесек, ұлттық код, ұлттық мәдениет, ұлттық негіздер, латын жазуына көшу 

сияқты сүбелі мәселелер шығады. 

Кез-келген халықтың рухани деңгейі арқылы ұлттық бірегейлік көрініп, жүзеге 

асып отырады. Әрине, бұл ретте ұлттық тәрбие, діни сауаттылық, тарих, 

интеллектуалдық қызмет, мәдениет, өнер, білім, еңбекқорлық секілді мәселелердің 
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міндетті түрде бірге жүретіні анық. Қысқа қайырғанда, ұлттық бірегейлік ұлттың 

өркендеу мүмкіндігінің барометрі.Қадымнан қазірге дейін қазақ руханиятындағы елдік, 

ар-намыс, қайырымдылық, жауапкершілік, кішіпейілді болу, төзім, қанағат, 

мейірімділік сынды ізгі қасиеттер – ұлттық бірегейліктің негізгі тұтқасы. Алаш 

тұлғаларының ұстанымына айналған бұл құндылықтар арқылы қазақтың отбасында, 

қоғам өмірінде бірлік, түсінік, төзімділік, қайырымдылық сақталған. Адал еңбекпен күн 

кешуді мақсат ету – бірегейлікті сақтаудың алғышарты. 

Ал ұлттық бірегейліктің негізгі белгілері: ұлттық дәстүр, ұлттық тәрбие, діннің 

таза күйінде сақталуы, тарих, тарихқа құрмет, ұлттық өнер, туысқандық дәстүр, 

қоғамда, отбасында ұлттық құндылықтардың сақталуы, заман талабына сай икемділік, 

білімділік, ғылымның мемлекетке тигізер пайдасы бағалау т.б.Елбасының «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы қазақстандықтарды елең 

еткізді. Онда жаңа ғасырда өмір сүру үшін өзгере білу, жаңа дәуірдің жағымды 

жақтарын бойға сіңіру керектігі, оған көнбегендердің көш соңында қалатындығы 

айтылған. Елбасының көзқарасы шындығында бұқаралық сананы өзгертуге ықпал 

ететіні сөзсіз. Мақалада бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, ұлттық бірегейлікті сақтау, 

білімнің салтанат құруы, Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы, 

сананың ашықтығы сияқты мәселелерді күн тәртібіне қойып, оның нақты мәні мен 

мағынасына үңіле отырып талдау жасайды. «Мақсатқа жету үшін санамыз ісімізден 

озып жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс. Бұл саяси және экономикалық 

жаңғыруды толықтырып қана қоймай, олардың өзегіне айналады» деп атап көрсетті 

Елбасы. Рухани жаңғырудың негізгі сипаты – өткен мен болашақты үйлестіре отырып 

жүзеге асыру.  

Бәсекеге қабілеттілікті арттыруға тікелей ықпал ететін «Цифрлы Қазақстан», 

«Үш тілде білім беру», «Мәдени және конфессияаралық келісім» атты бағдарламалар 

бүгінгі таңда елімізде кеңінен жұмыс жасауда. Бәсекеге қабілетті болу үшін 

қазақстандықтарға білім шыңын бағындыру – ең басты алғышарт. 

Елбасының мақсаты – ұлттың ұлы мұратын сақтай отырып, болашақтан өз 

орнын айқындау. Онда прагматизмнің орны мен рөлі өте жоғары. Прагматизм қазіргі 

жастар үшін аса қажет. Осы арада зиялы қауымға ХIХ ғасырдағы америкалық философ 

Чарльз Пирстің ұстанымын басшылыққа алу өте қажет. Ол – АҚШ-та ерекше ықпалға 

ие болған тұлға. Чарльз Пирс «ақиқатты тиімділік тұрғысынан мойындау, нақты 

тәжірибе бәрінен маңызды», «адам мақсат үшін өмір сүреді, бір нәрсеге қол жеткізу 

үшін салыстырмалы білім де жеткілікті», «ақиқаттың өлшемі – практика, іс-әрекетте 

жетістікке жету үшін күмәнді еңсеріп, сенімге ие болу, адам ақиқаттан бұрын сенімге 

ұмтылуы керек» деген қағидаларды ұсынады. Бұдан АҚШ қоғамы табыстылығының 

басты кілті – қоғамдық өмірдің әрбір кезеңіне қарай өмір сүру үшін өзгере білуінде әрі 

соған сәйкес әрекет етіп, оны ұлттың озық тәжірибесімен ұштастыра білуінде деген 

тұжырым жасауға болады. 

Керісінше, прагматизм өзіңнің ұлттық және жеке байлығыңды нақты білу, 

ысырапшылдық пен астамшылыққа, даңғойлық пен кердеңдікке жол бермеу деген сөз. 

Ол – ұлы дала елінің бойында белгілі тарихи себептермен қалғып кеткен прагматизмді 

ояту арқылы ұлттық, қоғамдық ойға, іске сілкініс әкелу, тәуелсіз елдің санасы мен 

ағзасын жайлаған отаршылдық, кембағалдық, бойкүйездік комплекстерінен тұтастай 

арылту екенін баса айтады. Шынайы мәдениеттің белгісі орынсыз сән-салтанат емес, 

ұстамдылық, қанағатшылдық, қарапайымдылық, үнемшілдік пен ресурстарды орынды 

пайдалану.Рухани жаңғыру дегеніміз – ұлттық салт-сана, әдет-ғұрып, мәдени 

дәстүрлерді берік сақтай отырып, оны жаңа заман жетістіктерімен, жалпыадамзаттық 

құндылықтармен байыту деп түсіну керек. Жаңа тұрпаттағы жаңғырудың ең басты 

шарты – ұлттық кодты сақтау екені мақалада анық атап көрсетілген. Сондықтан да 
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Елбасының «Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, 

жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда, ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс» 

дегені бүгінгі мен ертеңнің және болашақтың, жалпы «Мәңгілік ел» идеясының басты 

шарты болуы тиіс.Елімізде ұлттық бірегейлікті сақтай отырып, үшінші жаңғыруды 

жүзеге асыратын ұлттық идеологияның басты қағидасы осы бір тарихи құжатта 

көрсетілген. Елбасы жастардың санасында туған жер мен туған елге деген ерекше 

сезімді, ілтипатты оятып, оны дәріптеу арқылы ел бірлігін сақтаудың жаңа заңдылығын 

ұсынды.Білімнің салтанат құруы дегенде елімізде «Болашақ» бағдарламасы бойынша 

жастарымыз әлемнің таңдаулы университеттерінде оқып, бәсекеге қабілетті білім алып 

жатқанын баса айтуымыз қажет. Дегенмен елімізде білімнің салтанат құруына кері 

ықпалын тигізетін проблемалар да баршылық. Осындай мәселелерді шешуде әлемдегі 

дамыған елдердің тәжірибесі бізге үлгі болуы керек. АҚШ мектептерінде зерттеу 

нәтижесі көрсетіп отырғандай, ер балалар мен қыз балалардың оқу үлгерімін 

салыстырғанда ұлдар қыздардан әлдеқайда артта екен. Олар бұл мәселені 

экономикалық жағынан қызықтыру арқылы шешкен. Біздер бүгінгі таңда жастар 

тәрбиесі мен мектептегі мұғалімдердің ішінде ер азаматтар үлесінің аздығын осындай 

тәжірибені пайдалану арқылы шешуге болатынын ескеруіміз керек. АҚШ-та ер 

мұғалімдердің айлық жалақысын 25-30 пайызға көтеріп, олардың мектептерге көбірек 

келуіне нарықтық қатынас заңдылығымен ықпал еткен.Біздің елде білім – жалпыға 

ортақ. Соңғы жылдары экономикалық дамудың кәсіптік сипаты бұрын-соңды ешбір 

уақытта осылайша жедел өзгермеген болатын. Технологияның қарқынды революциясы 

бізге таяу онжылдықта қазіргі кәсіптердің біразы жойылып кететінін көрсетеді. 

Елбасының сөзімен айтқанда: «Жастарымыз басымдық беретін межелердің қатарында 

білім әрдайым бірінші орында тұруы шарт. Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді 

бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді». Ғаламдану жағдайының заңдылығына 

сүйенсек, сананың ашықтығы адамзат баласын үлкен жетістіктерге жеткізеді. Ұлы 

даладағы қалыптасқан сананың ашықтығы мен ой еркіндігі нәтижелі түрде дала 

демократиясына әкеледі. ХХ ғасырда егемендікке қол жеткізсек, рухани жаңғыру 

арқылы ХХI ғасырда «Мәңгілік ел» бағытында көшімізді түзедік. Ендеше, 

ғаламданудағы бәсекелестікте ұлттық кодымызды сақтай отырып жаңғыру біздің ең 

басты құндылығымыз екенін естен шығармайық. ХХІ ғасырдағы ұлттық сана туралы 

айтқанда, Ұлы дала елінің рухани қайта түлеп, жаңғыруына төмендегідей тарихи 

факторлар әсер ететінін ескергеніміз абзал. Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» мақаласында «Ұлттық бірегейлікті сақтауға» айрықша маңыз берді. Ұлттық 

бірегейлік – қоғамға қажет құндылық. Мемлекеттің тұтастығы қоғамдағы ұлттың 

азаматтық бірегейлігінің арқасында десек қателеспейміз. Бүгінгі күнде отансүйгіштік, 

мейірімділік, төзімділік, ауызбіршілік, намысшылдық, батырлық, ұлтжандылық, 

адалдықты өсіп келе жатқан ұрпақтың санасына сіңіру — әрбір азаматтың парызы. Жас 

ұрпақты тәрбиелеп отырған педагогтар мен ата-ананың міндеті. Елбасы айтқандай, 

«Біздің бабаларымыз тірі болу үшін бір болған, біз ірі болу үшін бір болуымыз керек». 

Бұл дәстүр үзілмесе, ғасырлар бойы көпұлтты мемлекетіміздің тыныштығы тұрақты, 

қоғамдық тұтастығы мықты болмақ. Бейбіт елдің саналы ұрпағы елдің тірегі болып 

қала бермек. 
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Аннотация. В Суверенном Казахстане, сегодня очень актуальными являются 

этнополитические, этнокультурные процессы. В Казахстане существуют все 

предпосылки для превращения этнокультурного многообразия страны в позитивный 

фактор общественного развития, поскольку представители всех наций осознают себя 

созидателями новой культурной общности - казахстанского народа. Казахстан - 

социально дифференцированное полиэтническое сообщество, где для субьектов 

характерно наличие разных интересов и разная степень их культурной и политической 

активности. Казахстанская модель политического и государственного устройства, 

сочетает в себе общепризнанные закономерности демократического развития.  

Ключевые слова: Патриотизм, дружба, согласие, культура, народ, 

толерантность. 

 

За годы независимости в стране реализована собственная модель обеспечения 

общественной стабильности, межэтнического согласия, формирования казахстанской 

идентичности и обще казахстанского патриотизма. Дружба и толерантность для 

казахстанцев не пустые слова. Каждый день представители народа Казахстана учатся 

понимать, ценить и уважать каждого члена общества, независимо от этнической 

принадлежности. 

В Казахстане много представителей разных национальностей, которые получили 

признание в нашей стране. Чтобы по достоинству оценить заслуги этих людей и 

популяризовать их жизнедеятельность представители Казахстанского института 

общественного развития «Рухани жаңғыру», проводят в этом направлении большую 

работу, представители института побывали на западе и востоке, а также посетили 

северную часть страны [1]. 

Нынешний многонациональный состав населения Казахстана сформировался с 

исторических времен. Первая волна данного процесса началась в XVIII веке. 

Полиэтнизация Казахстана усилилась в советский период. Волею судьбы многие 

представители этносов обрели здесь свою новую Родину. Все казахстанцы, в 

независимости от национальности, активно участвовали в развитии страны. У 

представителей этносов выросла целая плеяда талантливых государственных и 

общественных деятелей, ученых, писателей, архитекторов и так далее. С обретения 

независимости поддержание межэтнического согласия стало одним из важнейших 

приоритетов государственной политики. Благодаря деятельности Ассамблеи в 

государственное строительство вовлечены все этносы Казахстана. И сегодня все они 
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активно принимают участие в экономическом, социальном, научном и культурном 

сферах страны. Одним из главных составляющих программы «Рухани жаңғыру» 

является изучение и популяризация вклада казахстанских этносов в общее историко-

культурное наследие народа. 

В горниле исторических перемен ковалась наша нация – казахстанская нация. 

Объединившая в себе доброту и мудрость казахов, широту русской души, трудолюбие 

корейцев и немцев, радушие украинцев, узбеков и многих других этносов. Наше 

единство в многообразии. Сегодня – это остов нашей идеологии, а для будущих 

поколений – это один из главных заветов нашего Первого Президента, Лидера нации – 

Нурсултана Назарбаева 

Ранее в Казахстане было проведено исследование о вкладе казахстанских 

этносов в общее историко-культурное наследие народа Казахстана. В данное 

исследование вошли 50 выдающихся деятелей разных этносов из 538-ми внесших 

вклад в развитие Казахстана. В их числе основоположник казахского музыкального 

искусства Евгений Брусиловский, фольклорист и этнограф Александр Затаевич, руками 

которого были записаны более 2 тысяч казахских кюев. Наряду с культурными и 

общественными деятелями ХХ века, в работе отмечены заслуги современных 

казахстанцев, такие как Герольд Бельгер, Нина Патрушева, Анатолий Храпатый, Денис 

Тен и другие. 

Казахстанская модель межэтнического согласия явилась реакцией на кризисы 

идентичности, порожденные новыми социально-экономическими условиями, 

информационными и коммуникационными технологиями. Логическим стержнем 

межэтнических отношений стала политика Первого Президента Республики Казахстан, 

направленная на общественное согласие.  

Парадигмы мультикультурного общества, этнического плюрализма в 

определенной степени стали ориентиром для Казахстана, учитывающим свои 

исторические особенности и специфику. Президент страны ее емко сформулировал в 

виде «модели сохранения и укрепления межнационального согласия и формирования 

казахстанской идентичности», которая была стала одним из «100 шагов» дальнейшего 

развития страны. Именно национальное единство и общественное согласие являются 

индикаторами Независимости и целостности государства, обеспечивая формирование 

единой сплоченной нации в лице народа Казахстана.    

Приверженность этим базовым ценностям стала мощным консолидирующим 

фактором казахстанского общества. Эти гуманистические ценности в качестве 

идеологической платформы заложены в основу Казахстанской модели межэтнической 

толерантности и общественного согласия Нурсултана Назарбаева. Достаточно краткая 

история развития Казахстана уже показала, что в стране найдена наиболее оптимальная 

форма взаимодействия государства и этносов в виде этнических сообществ. И 

государство осуществляет всемерную поддержку процесса культурного развития всех 

этносов. Именно это даёт положительные результаты в обеспечении стабильности и 

общественного согласия.  

В настоящее время в республике проживают представители свыше 130 этносов. 

Вопросы самоорганизации и самоуправления каждого из них не могут не волновать 

общество. Сегодня этнические сообщества проводят комплекс мероприятий, 

направленных не только на просвещение своего этноса, но и на сохранение ее в 

культурном и этническом плане в структуре полиэтнического государства. 

Этнокультурные объединения благодаря своей самоорганизации и 

самоуправлению представляют один из наиболее реальных и оптимальных вариантов 

возрождения и сохранения этнической самобытности, служат фактором стабилизации 

межэтнических отношений. Процесс включения этнокультурных объединений и 
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сообществ как субъектов политической системы, в общественную и культурную жизнь 

происходил в тесной взаимосвязи с политическим и социально-экономическим 

развитием Казахстана [2]. 

Для установления стабильных межэтнических отношений внутри государства 

следует и в дальнейшем развивать этнокультурные объединения, так как они 

выступают наиболее доступной формой этнического самосознания и общественно- 

политической активности масс в условиях гражданского общества. Национальное 

единство народа Казахстана - это не только достижение прошлого и настоящего, но и 

важнейшая задача будущего.  

Таким образом, история развития Казахстана в ХХ веке – это сложный, трудный, 

порой трагичный путь социально-политического, духовно-исторического развития, 

который привел к обретению республикой независимости. Одной из важнейших 

особенностей казахстанского общества является этническое многообразие, 

многообразие национальных культур. Оно на протяжении длительного периода 

формировало мировоззрение казахстанцев, их ценностные установки, духовную 

культуру, что несмотря на сложности социально-политического, экономического 

развития государства позволяет говорить о межнациональном согласии как одном из 

важнейших факторов стабильности казахстанского общества. 
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Аннотация. Статья рассказывает о том, как развивается деятельность АНК 

Важным элементом политической системы Казахстана, скрепившим интересы всех 

этносов, обеспечивающим неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан 

независимо от их национальной принадлежности стала Ассамблея народа Казахстана, 

созданная 1 марта 1995 года по инициативе Президента страны Нурсултана Назарбаева. 

В АНК выстроена работа по популяризации казахстанской модели общественного 

согласия и единства за рубежом. Казахстанская модель презентована на 56 языках 

стран-участниц ОБСЕ и распространена в посольствах Республики Казахстан за 

рубежом.             

Ключевые слова: Культура, конфессии, политика, патриотизм, мир, единство, 

нация. 

        

Деятельность Ассамблеи народа Казахстана направлена на реализацию 

государственной национальной политики, обеспечение общественно политической 
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стабильности в республике и повышение эффективности взаимодействия 

государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических 

отношений.  Ассамблея сегодня является конституционным органом, возглавляемым ее 

Председателем – Президентом страны. Этим определен ее особый высокий статус. 

Правовой статус Ассамблеи определен специальным Законом РК «Об Ассамблее 

народа Казахстана», «Положением об Ассамблее народа Казахстана», где 

регламентированы порядок формирования, структура и органы управления, 

определены цели, основные задачи, направления деятельности полномочия АНК, а 

также особенности организации взаимодействия с государственными органами и 

общественными объединениями, механизмы участия в разработке и реализации 

государственной политики в сфере межэтнических отношений [1]. 

Казахстанская модель межэтнического и межконфессионального 

взаимодействия в условиях страны, в которой проживают представители более 130 

этносов, — это, вне всякого сомнения, значимое достижение, как руководства 

государства, так и всего казахстанского общества. Сейчас мир сталкивается с очень 

серьезными межнациональными, межкультурными конфликтами. В Европе и США 

наблюдается кризис мультикультурализма, противоречия между коренными жителями 

и эмигрантами перешли в стадию открытого конфликта, и ситуация в дальнейшем 

будет лишь усугубляться, поскольку в эмигрантской среде формируется новое 

поколение людей, родившихся в западных странах и имеющих гражданство этих стран, 

но так и не сумевших адаптироваться в общество и воспринимающих окружающую 

среду как враждебную. 

На этом негативном фоне в разы возрастает актуальность изучения позитивного 

казахстанского опыта построения межнационального диалога. Ведь если сами 

межнациональные конфликты хорошо изучены в научной литературе, то позитивный 

опыт формирования эффективной модели согласия и толерантности еще только должен 

получить глубокое научное осмысление, чтобы в дальнейшем быть адаптирован к 

условиям других полиэтнических государств. И это объясняет высокую актуальность 

изучения деятельности Ассамблеи народа Казахстана. 

Создание Ассамблеи народа Казахстана способствовало формированию действенных 

механизмов и законодательных актов для регулирования межнациональных отношений 

в Республике Казахстан. Ключевым политическим фактором Казахстана всегда было и 

будет межнациональное согласие. Ведь только при условии стабильности и 

спокойствия возможна идейная консолидация, а значит национальные успехи. 25 лет 

назад создана диалоговая площадка между этническими группами страны, которая в 

итоге поспособствовала политической этничности общества стать не «ахиллесовой 

пятой», а устойчивым консолидирующим фактором. 

О значимости роли, которая отводилась АНК в политической и общественной 

системе Казахстана, говорит уже тот факт, что во главе этой структуры встал Первый 

президент РК – Н.А. Назарбаев. С первых дней создания Ассамблея народа Казахстана 

получила широкие полномочия для решения целого комплекса задач: содействие в 

разработке и реализации государственной национальной политики; содействие 

формированию казахстанского патриотизма; развитие государственного языка и других 

языков народа Казахстана; совершенствование региональной политики в 

межэтнической сфере; участие в разработке и реализации планов и мероприятий в 

области демографии и миграции [2]. 

Сегодня по всей стране функционируют 962 этнокультурных объединения. «Все 

это свидетельствует о том, что Казахстан является родным домом для всех своих 

граждан. ХХ век был суровым для многих, включая переселенцев и насильно 

депортированных, нашедших приют на казахстанской земле.  
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Отмечавшееся весь прошлый год 20-летие Ассамблеи ознаменовало, что единый 

казахстанский народ вместе создает будущее страны. 

Государство может по праву гордиться уникальной политикой мира и согласия, 

способностью к дружелюбному соседству, стремлением к стабильности и спокойствию.  

За эти годы она сблизила этносы страны, продемонстрировала лучшее, что есть 

в каждой из культур. Обряды каждого этноса, на первый взгляд, не похожи, но имеют 

один и тот же смысл. Совпадают время и поводы этнических праздников, хотя мы 

называем их по-разному. Страна участвует в праздниках всех этносов, потому что 

казахстанцы сумели создать особый дух единства, мира, спокойствия, счастья и добра. 

Глава государства. Президент Казахстана обратил внимание, что наша страна - 

современный и безопасный общий дом, в котором для представителей более чем 100 

этносов и 17 конфессий созданы все условия для комфортной жизни. «Они изучают 

родной язык и историю, обращаются к своей вере, чтут национальные традиции и 

обычаи. Наши газеты и журналы говорят на 15 языках, а театры - на 7. Во всех областях 

эффективно действуют малые Ассамблеи. Мир и согласие казахстанцев - 

консолидирующая сила общества. Многонациональность является стратегическим 

преимуществом страны. Очень важно, что Ассамблея стала уделять больше внимания 

работе с молодежью. Именно ей нужно дать четкие жизненные ориентиры, оградить от 

влияния сомнительных идей», - сказал Нурсултан Назарбаев. Сегодня во многих 

странах события развиваются по самым драматическим сценариям - с насилием, 

этническими чистками, прочими проявлениями войн и конфликтов. «На таком мрачном 

фоне каждый казахстанец начинает остро осознавать, какова истинная цена мира и 

общественного согласия, каких бед мы смогли избежать, избрав путь диалога, 

уважения, терпимости и толерантности друг к другу. Теперь наш опыт изучают и 

используют другие государства. Ассамблея – это общее детище, созданное всем 

народом Казахстана, и важно ее беречь. Модель интеграции страны – это социально-

культурный, цивилизованный стержень, вокруг которого и будет дальнейшее развитие. 
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Аннотация. Развитие Казахстана за годы независимости показывает, что в 

Казахстане межэтнические отношения функционируют как единая органическая 

система, цепь разнообразных взаимосвязей и взаимодействия всех народов, 

проживающих в республике в различных сферах общественной деятельности. Опыт 

нашего государства свидетельствует, что народы с различной национальной 
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психологией, культурой, ментальностью, могут благополучно жить и устанавливать 

конструктивные связи, перерастающие в отношения дружбы и духовной близости. 

Ключевые слова: Конфессия, межэтнические отношение, толерантность, 

Ассамблеи народов Казахстана, национальное единство.  

 

Межэтнические отношения в Казахстане достаточно глубоко интегрированы во 

все существующие социально-экономические, политические, культурно-бытовые 

структуры, отношения и процессы. 

В первую очередь это оказалось возможным благодаря многовековому опыту 

совместного проживания народа на одной территории, развивавшихся на пути 

формирования единого казахстанского народа. Казахстан избежал межэтнических 

столкновений именно благодаря своей здоровой основе народов и управления, 

благодаря культуре взаимоотношений. 

У Казахстана сегодня есть огромный позитивный потенциал для успешного 

развития образованность населения, высокая культура общения, традиции, почитаемые 

всеми народами, общая история. 

Вековой опыт совместного проживания десятков народов разных этносов, рас, 

культурных традиций, религиозных убеждений привел к выработке элементов особой 

специфической казахстанской субкультуры. 

В книге главы государства Н. Назарбаева «На пороге XXI века» говорится: 

«Превращение национальной идеи в идею национальной исключительности губительно 

для самого этноса… Многие государства, где не сумели вовремя распознать 

позитивные и негативные начала подъема этничности в сознании, стали ареной 

затяжных войн. Примеры этого – Югославия, Алжир, современный Афганистан, 

многие африканские государства» [1, 128]. 

С обретением независимости перед Казахстаном возник важный вопрос 

определения модели межэтнических отношений. У каждой модели межэтнических 

отношений есть свои принципы взаимосвязи, определяющие поведение, сознание и 

культур людей, проживающих совместно. 

На XIV-ой Сессии АНК в октябре 2008 года были выработаны и апробированы 

практикой принципы национально политики в Казахстане. В казахстанской модели 

межэтнического согласия можно выделить следующие аспекты: консолидирующая 

роль казахского этноса; толерантность; этническое, конфессиональное, культурное, 

языковое многообразие; условия для развития культуры и языков этносов Казахстана. 

Все они выдержали проверку временем. 

Сложным и актуальным в развитии современного общества является вопрос 

идентификации и самоидентификации его членов. Выбор основ идентификации в 

обществе не так уж и разнообразен, это могут быть этничность, религия, язык, место 

проживания, гражданство. 

Поскольку он означает, насколько человек себя отождествляет или не 

отождествляет с обществом. Это чувство принадлежности индивида к обществу, это 

основа его активного поведения, принятие им норм и ценностей данного социума. 

Осознание человеком своей принадлежности к определенному сообществу ведет к 

усвоению им стереотипов поведения, своей роли в нем. В этом случае история, 

культура, традиции, обычаи, идеалы и ценности общества становятся неотъемлемыми 

элементами внутреннего содержания личности. 

В Казахстане с самого начала независимости был избран путь решения проблем 

идентификации населения в единстве с процессом построения и развития гражданского 

общества. Суть его в том, что общегражданская идентификация опирается на 

этничность, ее сохранение, они не противоречат друг другу. Напротив, значение 



81 
 

этничности возрастает, это потенциал развития, а гражданское общество создает 

условия для роста этого потенциала. 

В программном документе «Казахстан – 2030» Президент Н.А. Назарбаев 

подчеркивал: «Не каждый сегодня сможет ответить на такой, казалось бы, простой 

вопрос: «Кто же мы такие – казахстанцы? Требуется время и определенное 

историческое развитие, чтобы решить проблему самоидентификации». 

Идентичность в Казахстане формируется путем единства всех этносов на основе 

духовнокультурной и гражданской общности при консолидирующей роли 

государственного языка и культуры казахского народа. Осуществляется принцип 

формирования идентичности на базе общего гражданства, единства и целостности 

всего народа. 

Еще в 1999 году на шестой сессии Ассамблеи народов Казахстана глава 

государства Н.А. Назарбаев отмечал: «Казахстан – это общность граждан разных 

национальностей, а не новая этническая общность. Интеграция наших народов 

основана на сохранении этнической уникальности нашей страны» [2]. 

Национальное единство – это сплоченность полиэтнического общества на 

основе общей истории, в результате государственно-политического регулирования и 

организации общей хозяйственной деятельности, формирования толерантной 

культуры, взвешенной языковой политики, соответствующей идеологии, норм и 

обычаев. 

Межнациональные отношения начинаются, как правило, с межнациональных 

контактов и в первую очередь в области культуры, с понимания национальных культур, 

их взаимодействия, взаимовлияния и взаимообогащения. А это в конечном итоге в 

свою очередь формирует и развивает культуру межнациональных отношений. Особо 

следует выделить то положение, что понятие  «культура межнациональных 

отношений» сложное, оно состоит из трех слов, где главная роль 

принадлежит культуре. Поскольку культура, включающая в себя нравственность, 

искусство, философию, религию является ареной наиболее устойчивого 

взаимодействия наций, их взаимопонимания и взаимообогащения. 

Культура межэтнических отношений основывается прежде всего на взаимном 

уважении, доверии между представителями различных наций, их взаимопомощи. Она 

означает тактичность в межнациональных отношениях, уважение национального 

достоинства, проявление уважения к национальному языку, традициям, обычаям, 

ценностям. 

Кроме того, культура межэтнических отношений включает в себя активные 

контакты между представителями различных этносов, поскольку она проявляется 

именно в их общении, ей чужды национальная замкнутость, ограниченность, 

изоляция. Причем она предполагает общение между представителями разных этносов 

не только в трудовом процессе, на уровне общественной деятельности, но и в личной 

жизни, в быту. Мерилом зрелости культуры межэтнических отношений является 

активная позиция представителей различных национальностей, которая проявляется в 

их готовности оказать помощь и поддержку человеку независимо от его национальной 

принадлежности; нетерпимость к проявлениям любых форм национальной 

дискриминации. 

Сегодня культура межэтнических отношений призвана выполнять ряд задач или 

функций. Во-первых, познавательную. Она несет знания истории, обычаев, традиций 

совместно проживающих этносов, без которых трудно себе представить их общение. 

Во-вторых, воспитательную. Она целенаправленно формирует определенные качества 

личности, проявляющиеся в межнациональном общении и знакомстве и приобщению к 

общечеловеческим и национальным ценностям. В-третьих, она готовит человека к 
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межэтническим контактам, в ходе которых действует ее коммуникативная функция. В-

четвертых, культура межэтнических отношений призвана в итоге консолидировать 

этносы для достижения их единства, как основы общественного спокойствия в целом. 

Для того, чтобы межэтнические контакты, лежащие в основе межэтнического 

общения, были конструктивными и плодотворными, они нуждаются в 

регулировании. И здесь культура межэтнических отношений выступает в роли 

регулятора. 

Недостаток культуры межэтнических отношений может проявляться в 

отношениях между представителями различных наций в виде недоверия, подозрения, 

националистических настроений, национальной замкнутости, национального эгоизма. 

Толерантность народа Казахстана стала фундаментом обеспечения мира, 

стабильности и экономического прогресса Казахстана, который, несмотря на кризис, 

продолжает завоевывать все новые и новые позиции в мире, постоянно стремясь 

совершенствовать все сферы жизни. Сохраняемое и укрепляемое межэтническое и 

межконфессиональное согласие стало той основой, которая позволила динамично 

провести кардинальные и масштабные преобразования, обеспечил успехи в 

политической, экономической и социальной сферах. 

Для казахстанцев принцип толерантности стал не только нормой политической 

культуры, но и одним из ключевых принципов государства, который самым 

решительным образом поддерживается и укрепляется руководством страны. 

В заключении можно сказать, что выделить некоторые особенности 

казахстанской модели межэтнической толерантности.  

Во-первых, все этнические группы, вне зависимости от численности, имеют 

чрезвычайно высокий гражданско-правовой и общественный статус. В казахстанской 

модели заложен консолидирующий принцип — «Единство — через многообразие». 

Сохранению и умножению культурного многообразия способствует целевая политика 

государства по поддержке этнических языков и культур.  

Важным элементом формирования толерантности стала реализация Концепции 

этнокультурного образования. Во-вторых, казахстанская модель строилась на основе 

общественных организаций этносов, в лице этнокультурных объединений.  

В-третьих, представительство и политическая реализация интересов 

казахстанских этносов осуществляется на высшем государственном уровне. 

Председателем Ассамблеи народа Казахстана является сам Президент Казахстана 

гарант Конституции, и этим определён высокий статус Ассамблеи народа Казахстана. 

Интересы этнических групп обеспечиваются через парламентское гарантированное 

представительство Ассамблеи, в результате которого избираемые от Ассамблеи 

депутаты Мажилиса представляют её интересы, как совокупность интересов всех 

этносов страны. 
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Аннотация. Статья посвящена самому тяжелому и трагическому столетию для 

казахов, противоречивому XX веку. Описываются лишения, национально-

освободительное движение казахов и других народов Центральной Азии против 

царского правительства, а так же  гонения со стороны советской власти крупных баев, с 

именами которых олицетворялись честь и достаток нации. 
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В уникальном на постсоветском пространстве документе как «Доктрина 

национального единства Казахстана» особо подчеркивается, что «единство в 

многообразии» стало нашим общим достоянием, а согласие между этносами – нашим 

главным достижением, символом Казахстана, гарантией и основой успешного 

социально-экономического и общественно-политического развития страны» 

[1]. Полиэтничность формировалась не сразу и на это ушли многие десятилетия. 

Казахи-коренное население Казахстана. По переписи населения Российской 

империи в 1897 году в Казахстане проживало 4 147,7 тысячи человек, из них около 80% 

составляли казахи. Они и их далекие предки – кыпчаки, тюрки, гунны и саки – издревле 

проживали на этой благосклонной и райской земле. На протяжении всей истории 

древние насельники этой земли переживали разные ситуации. Мирные и счастливые 

дни обременялись тяжелыми и трагическими событиями. Более 40% этнических 

казахов, или более 5 миллионов соотечественников, разбросаны в более чем 40 

государствах мира. Одни оказались там в результате насильственной или мирной 

перекройки границ, другие были вынуждены мигрировать туда в силу ряда социально-

экономических или военно-политических событий прошлых лет и веков. 

Пожалуй, самым тяжелым и трагическим столетием для казахов был 

противоречивый XX век. В это непростое время казахам было не только нелегко, но и 

стоял вопрос элементарного выживания и самосохранения как народа. 

Во-первых, к началу XX века степняки лишились около 45 миллионов наиболее 

плодородных земель. Они были отобраны царским правительством в пользу 

переселенческого крестьянства, казачества и городов. Вчерашние кочевники из своей 

же родной земли были насильно выселены в малоплодородные и солончаковые 

пустоши. Некоторые из них, потеряв землю своих предков, были вынуждены 

откочевать в другие регионы или мигрировали на территорию зарубежных стран: в 

Китай, Монголию, Афганистан, Иран и т. д. Во-вторых, в 1916 году началось 

мощнейшее и последнее в составе Российской империи национально-освободительное 

движение казахов и других народов Центральной Азии против царского правительства, 

решившего «реквизировать» нерусские народы на тыловые работы Первой мировой 

войны [2]. 

Десятки тысяч человек погибли в сражениях с карательными войсками, 

некоторые умерли во время перекочевок, часть из них настиг голод. Только на 

территорию Китая тогда откочевало до 300 тысяч наших соплеменников и земляков [3]. 
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В-третьих, во второй половине 20-х годов XX века со стороны советской власти 

начались гонения на почти 700 крупных баев, с именами которых олицетворялись честь 

и достаток нации. Многие из них были выселены с конфискацией имущества и 

лишением скота из прежних округов проживания. Часть из них, оставшаяся без скота, 

погибла на новом месте. В-четвертых, в начале 30-х годов XX века казахский народ 

пережил один из самых тяжелейших потрясений в своей истории – массовый голод, 

унесший жизни от 42% до 70% своей численности. Казахи, к этому времени 

насчитывавшиеся около 7 миллионов человек, через каких-то 3–4 года едва ли стали 

насчитывать всего лишь 3 миллиона. Некоторые из них спаслись миграцией в другие 

республики – Россию, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, другие – 

в Китай, Афганистан, Иран и Турцию. Они спасали свои семьи: жен, детей и стариков. 

На границе они безжалостно и хладнокровно расстреливались советскими 

пограничниками. В-пятых, без всякого на то разрешения у местного населения 

сталинская тоталитарная система превратила Казахстан в огромную лагерную 

республику с КАРЛАГом, СТЕПЛАГом, АЛЖИРом и т. д. В 1937–1938 годах был 

уничтожен весь цвет республиканской интеллигенции, от которого, к сожалению, мы 

не оправились и по сегодняшний день. Тогда мы не досчитались более 120 тысяч своих 

лучших сыновей и дочерей, представителей разных национальностей [4]. 

В-шестых, в 1941–1945 годы Казахстан отправил на фронт почти до 1,5 

миллиона человек своих лучших сыновей и дочерей, также представителей разных 

национальностей, половина из них не вернулась с полей брани к своим родным 

очагам. Почти каждый четвертый казахстанец был призван на фронт или на военные 

объекты. Из всех республик бывшего СССР, стран антигитлеровской коалиции, а также 

тройственной оси и их союзников, в республике был самый высокий мобилизационный 

ресурс. Для сравнения: в Германии только 12% населения было мобилизовано на фронт 

и на военные нужды и объекты, а в Казахстане почти 26%. В-седьмых, с 1949 года на 

древней казахской земле, на родине великого Абая, заработал зловещий 

Семипалатинский ядерный полигон. Последствия от его деятельности – самые 

плачевные и необратимые. Генофонду казахстанцев был нанесен непоправимый ущерб. 

Болезни будут преследовать не одно поколение и не одну сотню тысяч их потомков. По 

данным экспертов, до сих пор от его последствий страдают до 1,5 миллиона человек на 

территории Восточно Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областей 

Казахстана и сопредельного Алтайского края России. Наконец, позднее стали 

проводиться новые земельные эксперименты. Так, в 50-е годы у Казахстана в пользу 

соседнего Узбекистана были переданы два плодородных хлопкосеющих района. В 1954 

году началась целинная эпопея, приведшая к негодности миллионы гектаров казахской 

земли. В начале 60-х годов была попытка присоединить 5 северных областей 

Казахстана к Российской Федерации, остановленная мужественным акмолинцем Ж. 

Ташеновым. В 1979 году началась неудачная попытка создания немецкой автономии за 

счет Казахстана с центром Ерейментау Акмолинской области, сорванная выступлением 

граждан многих национальностей – истинных патриотов своей Родины. И в 1986 году 

начались декабрьские события, ставшие преамбулой разрушения не только СССР, но и 

всего социалистического лагеря [5]. 

Таким образом, XX век для всех казахстанцев был весьма трагическим и 

суровым. В этих условиях разворачивалась кампания по переселению, высылке, 

депортации в нашу республику и край миллионов людей, которые нашли здесь свою 

вторую Родину. Сердце казахов не оказалось обозленным и черствым. Как всегда, они 

проявили свои лучшие качества достойных сыновей и дочерей Великой степи. Всеми 

возможными способами они помогали переселенцам адаптироваться на новом месте, 

делясь с ними последним хлебом и кровом. 
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На рубеже 70 – 80-х годов XIX века по инициативе царского правительства 

начинается переселение уйгур и дунган в Семиречье. Ранее они проживали на 

территории Илийского края Китая. В течение XVIII века и первой половины XIX века, 

проживавшие на территории Китая уйгуры и дунгане неоднократно поднимали 

восстания против китайского правительства. Они боролись за обретение национальной 

независимости. Восстания жестоко подавлялись китайскими войсками. В 1871 году 

российские войска оккупировали этот регион, который вошел в состав Семиреченской 

области Туркестанского генерал-губернаторства. Однако в 1879 году под давлением 

мировой общественности начались переговоры о возвращении края Китаю. Возник 

вопрос о дальнейшей судьбе уйгуров и дунган. В 1881 году был заключен Санкт-

Петербургский мирный договор между двумя империями. Уйгуры и дунгане получили 

право в течение года принять решение о переселении на территорию Семиреченской 

области [6]. 

Началось массовое переселение уйгур и дунган. При переселении уйгур и 

дунган в Казахстан царизм абсолютно не интересовался мнением местного казахского 

населения. Земля по реформам царизма 1867–1868 годов была объявлена 

государственной. Численность уйгур и дунган на территории Казахстана постепенно 

росла. Так, если в 1897 году в Казахстане проживало 56 тысяч уйгур и 14 тысяч дунган, 

то уже к 1907 году уйгуры составляли около 64 тысяч, а дунгане – 20 тысяч человек [7]. 

С собой они привнесли уникальную материальную и духовную культуру, 

специфику хозяйственных занятий. В целом между казахами и переселенцами 

складывались мирные отношения [8]. 

В некоторой степени этому способствовало и то, что переселенцы, как и казахи, 

были мусульманами. В то же время вместе с переселением уйгур и дунган ухудшилось 

земельное положение самих местных казахов. Теперь земли у коренного населения 

стали изыматься не только в пользу крестьян-переселенцев из России, но и уйгур и 

дунган из Синьцзяня. Земельные проблемы самих казахов царизм практически открыто 

игнорировал [9]. 

К концу XIX века абсолютное большинство населения Казахстана составляли 

казахи. Численность которых превышала 80%, остальные были представлены 

военными, казаками, купцами и мещанами городов. Значительная часть русских, 

украинских, белорусских, мордовских, польских, немецких переселенцев и 

представителей других народов оказалась в Казахстане в последней четверти XIX – 

начале XX веков в ходе массовых крестьянских переселений, организованных 

царизмом. В Северном и Северо-Восточном Казахстане шло неуклонное увеличение 

численности переселенческого крестьянства [10]. Крестьянское переселение в 

Казахстан сопровождалось массовым изъятием наиболее плодородных пастбищ, 

которое «вело за собой усиление падежа скота» [11]. Русское население в Казахстане 

начало расти быстрыми темпами к концу XIX – началу XX веков. А первые группы 

русских появились в приграничных крепостях [12]. Значительная группа русских 

концентрировалась на территории горного Алтая [13]. 

В этот период началось массовое переселение крестьян с европейской части 

России [14]. В 1897 году в шести областях Казахстана численность русских составила 

почти 544 тысяч человек. Их удельный вес составил 12,8% от всего населения края. 

Значительная их часть расселилась в Акмолинской и Уральской областях. Основную 

часть русского населения составляли крестьяне (40%), затем – казаки (33%), мещане 

(19%), дворяне (5%) и другие [15]. Нередко между коренным населением складывались 

мирные и дружественные отношения [16]. 

Первые группы украинцев, которых в то время называли малороссами, 

появились на территории Казахстана во второй половине XVIII века. Это были в 
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основном участники национально-освободительных движений. Значительные группы 

украинцев оказались на территории казахских степей на рубеже XIX–XX веков в 

период массового переселения крестьян из европейской части Российской империи. 

Переселенцы прибывали главным образом из Полтавской, Харьковской, Таврической, 

Херсонской, Екатеринославской и Киевской губерний. По переписи населения 1897 

года, в Казахстане проживало 86,7 тысяч украинцев. Удельный вес украинского 

населения составил почти 2% от всего населения края. Значительные группы украинцев 

расселились в Акмолинской области (51,1%). Основную часть украинцев составляли 

крестьяне (87%). Некоторые из них входили в сословие мещан (7%). Около 5% 

украинцев были представлены в российском казачестве [17]. 

Формирование татарского населения в Казахстане начинается с самого начала 

колонизации края царским правительством. На рубеже XVIII–XIX веков царизм 

проводил политику насаждения ислама в степи. Среди казахов муллами исключительно 

назначались представители татарского мусульманского духовенства. Это было сделано 

с целью изоляции казахов от влияния государств Средней Азии. У большинства 

казахских ханов и султанов писарями также были грамотные татары из Сеитовской 

слободы, расположенной вблизи Оренбурга [18]. С развитием торговли между Россией 

и казахской степью в известной мере активизировалось татарское купечество. В силу 

знания языка, обычаев и обрядов казахов татары играли посредническую роль в 

торговых операциях. Постепенно в степной торговле шло усиление татарских купцов. 

Часть татар была выслана на территорию Казахстана помещиками из поволжских 

губерний. Значительные группы татар проживали в городах Петропавловске, 

Семипалатинске, Уральске, Кокшетау, Верном, Акмола, Павлодар, Зайсан и Усть-

Каменогорск. В местах компактного их заселения создавались татарские слободки. 

Почти половина населения Ханской ставки во Внутренней Орде были также татары. 

Представители этого народа выступили инициаторами открытия новометодных школ в 

степи. Казахи охотно читали газеты и журналы, издаваемые татарской интеллигенцией. 

Позднее царизм, опасаясь усиления ислама в казахской степи, стал отказываться от 

услуг образованных и предприимчивых татар. В 1897 году в Казахстане численность 

татар доходила до 56 тысяч человек, что составило около 1,3 % от всего населения 

Казахстана. Около 38 % татар были мещанами, 28% –крестьянами, 10% – казаками, 2 % 

купцами и т. д. 

Впервые белорусы появились на территории края после жестокого подавления 

восстания 1863–1864 годов под руководством К. Калиновского. Тогда из Беларуси 

было выслано более 12 тысяч человек. Некоторая их часть осела на территории 

северных районов Казахстана [19]. 

В 70-е годы XIX века в северную часть Казахстана были высланы отдельные 

группы осужденных белорусских народников. Несколько позже здесь же оказались и 

белорусские социал-демократы. Позднее, в период Столыпинской аграрной реформы, 

много белорусов прибыло в сельскую местность Казахстана. Основным занятием 

белорусов было земледелие. 

Первые немцы появляются в Казахстане в XVIII веке в составе военных 

соединений. Значительная их часть были выходцами из прибалтийских немцев. К 

примеру, из 13 лиц, занимавших должности командиров Сибирских линий, 

большинство были генералами из числа немцев [16]. 

Увеличение численности немцев наблюдалось на рубеже XIX–XX веков. В 

основном немецкие переселенцы занимались земледелием, работали в 

обрабатывающей промышленности. В 1897 году численность немцев в Казахстане и 

приграничных городах составила около 7 тысяч человек. Большинство из них 

проживали в Акмолинской области: недалеко от города Омска и на территории 
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Акмолинской области в поселках Преображенский, Романовский, Канкринский и 

другие. Значительная группа была их и в Сырдарьинской области. Во время 

Столыпинской аграрной реформы приток немцев усиливается из колоний на Волге, 

Волыни и Причерноморья. Также немцы начали переселяться в степной край 

непосредственно из Германии и Австрии. 

Поляки появились на территории Казахстанав XVIII–XIX веках. Это были 

польские конфедераты, сосланные в край царским правительством. Местные власти 

принудительно записывали их в состав яицких и сибирских казаков. Значительные 

группы ссыльных поляков появляются после подавления восстаний в Польше в 1830–

1931 и 1863–1864 годах. Значительная часть их представляла польскую элиту – дворян. 

Это были поэты, писатели, художники, врачи, инженеры и юристы. Царское 

правительство привлекало поляков к военно-административной деятельности. В 

большинстве своем поляки жили в городах. По переписи населения 1897 года, в 

Казахстане насчитывалось 1 254 поляка. Преимущественно они проживали в 

Уральской, Семипалатинской, Акмолинской и Сырдарьинской областях. Большинство 

поляков представляло из себя ссыльных и членов их семей. К концу XIX века, кроме 

вышеуказанных этнических групп, на территории Казахстана появляются и 

представители других народов – евреи, мордвины, башкиры, удмурды, болгары, 

калмыки, эстонцы и другие [18]. 

Политические репрессии и высылка в Казахстан политических заключенных. В 

ходе массовых политических репрессий и высылок на территории края оказались около 

одного миллиона человек вынужденных переселенцев. Часть из них осталась в крае, 

другая после периода политической оттепели уехала на историческую родину. Они 

проживали в самых разных регионах страны, прибывая к нам по разнарядке центра. 

Отправляясь на чужбину, они нашли здесь не только спасение, но и обрели вторую 

родину, друзей и близких. Значительная часть из них прошла через жесткое сито 

лагерной системы Казахстана, отсидев в КАРЛАГе, СТЕПЛАГе, АЛЖИРе, 

ЭкибастузЛАГе, ДжезказганЛАГе и т. д. В годы политической оттепели оставшиеся 

учителя, врачи, музыканты, композиторы, артисты, помогли Казахстану стать одной из 

самых высокообразованных, высококультурных и динамичных республик Советского 

Союза. 

С 1936 года началась массовая депортация целых народов. Тогда в крае 

оказались корейцы, поляки, немцы, калмыки, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, 

ногайцы, евреи, турки-месхетинцы, курды и представители многих других народов. 

Казахстан перед войной, в годы войны и после нее принял около 2 миллионов, 

депортированных и ссыльных (1 миллион 976 746 человек), в том числе корейцев – 98 

[22], 5 тысячи, немцев – 448 628, поляков – 35 960, чеченцев – 244 674, ингушей – 

80844, карачаевцев – 35 735, балкар – 16 819, греков – 37 619 и так далее. Все они 

оказались политически неблагонадежными народами, обвинены в предательстве и 

шпионаже в пользу вражеских государств и подлежали насильственному выселению в 

Казахстан и сопредельные республики. Многие из них выжили благодаря тому, что 

казахи поделились с ним последним хлебом и частью своего жилья. И это несмотря на 

то, что они сами пережили череду трагедий. 

С 1954 года по решению руководства СССР началось освоение целинных и 

залежных земель. На целину выехали представители разных республик бывшего СССР. 

В первой половине 1954 года только в Акмолинскую область прибыло 20 тысяч 

человек. А в Северный Казахстан в годы целины всего приехало 650 тысяч человек. 

Освоение целины поддерживалось целым рядом льгот и привилегий. Они имели 

бесплатный проезд, единовременное денежное пособие на главу семьи в размере от 500 

до 100 рублей и по 150–200 рублей на каждого члена семьи. Хозяева получали кредит 
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на сумму 10 тысяч рублей с правом гашения в течение 30 лет. 1 500–2 000 рублей 

выдавали для покупки скота. И как результат, численность коренного населения к 1959 

году уменьшилась до 29%. За почти 60 лет казахи, составлявшие абсолютное 

большинство населения края, превратились в абсолютное меньшинство. В этом была 

повинна центральная власть. 

Но в целом между казахами и вынужденными и добровольными переселенцами 

складывались вполне мирные и терпимые отношения. В первую очередь из-за 

уникального характера казахов с его открытостью, толерантностью и гостеприимством 

и сострадательностью. В этой связи в «Доктрина национального единства 

Казахстана» подчеркивается: «Вторым основным принципом, на котором основывается 

наше национальное единство, является равенство возможностей для всех граждан, 

независимо от этнического или иного происхождения, вероисповедания и социального 

положения. Никто из нас не имеет изначальных преимуществ друг перед другом – этот 

принцип ложится прочным фундаментом под здание нашего единства. Он 

провозглашен в Конституции Республики Казахстан. Этот принцип означает, что 

каждый гражданин Казахстана имеет все шансы полностью реализовать свои 

возможности и добиться успеха, благодаря своим способностям, а не привилегиям или 

происхождению. Способности и талант, направленные на служение отечеству и 

обществу, должны развиваться свободно и не ограничиваться ничем» [1]. 

Таким образом на протяжении почти 140 лет Казахстан стал полиэтническим 

обществом. За мир в нашем общем доме – мы все в ответе. Поэтому мы всегда должны 

думать о том, чтобы беречь мир и согласие в нашей стране, передав ее будущим 

поколениям. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль религии в жизни казахстанского 

общества. Подробно описаны позиции таких религии, как ислам и православие в 

Казахстане. В выводах статьи определены межрелигиозное согласие, как фактор 

стабильности Казахстана, описаны религиозные проблемы и ее основные факторы 

стабильности. 

Ключевые слова: религия, позиции, ислам, церковь, конфессии. 

 

Современная религиозная ситуация в Республике Казахстан во многом 

определяется специфической полиэтнической структурой населения. Казахстан за 10 

лет независимости обеспечил мир и согласие представителям более 120 наций и 

народностей. Конфессиональная картина Казахстана развивалась в течение веков 

совместной истории и проживания разноязычных народов, населявших этот регион, 

всегда характеризовавшийся значительной степенью этноконфессиональной 

устойчивости и самодостаточности. 

Сегодня Республика Казахстан, согласно Конституции 1995 года, – светское 

государство, в котором законодательно закреплена свобода вероисповедания, и 

религиозные объединения отделены от государства. 

Главные позиции государства: 

– последовательная взвешенная политика в сфере межконфессиональных 

отношений, 

– законодательство, предусматривающее равные права для всех конфессий, 

– толерантность, 

– отсутствие протекционизма со стороны государства в отношении той или иной 

конфессии. 

Эти немаловажные факторы способствуют межконфессиональному согласию и 

миру в Казахстане. 

Государство исходит из того, что в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе, каким является Казахстан, необходимо следовать 

принципам демократического, светского государства и не ставить в привилегированное 

положение ни одну из религий. 

Конструктивный диалог конфессий является одним из главных путей 

достижения стабильности и сохранения мира в стране. Казахстан – ключевой регион, 

связывающий два мира – Восток и Запад. Казахстан, который называют «перекрестком 
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цивилизаций», имеет глубокие духовные корни. На этой территории формировались и 

развивались самые различные вероисповедания. По евразийскому пространству 

проходит граница между двумя крупнейшими мировыми религиями – исламом и 

христианством. Ислам и православие представляют вероисповедания двух 

суперэтносов Евразийского континента: тюркоязычного и славянского. 

Мирное сосуществование ислама и христианства в Казахстане выступает 

эффективным компонентом стабильности социальной и духовной жизни евразийского 

пространства. В настоящее время толерантность евразийского менталитета в 

Казахстане позволяет говорить об отсутствии серьезных предпосылок для религиозных 

коллизий. 

Заметное влияние на религиозную ситуацию в Казахстане оказывают 

специфические исторические традиции казахского общества. Казахи, основная масса 

которых до начала 1930-х годов XX века вела кочевой или полукочевой образ жизни, 

как свидетельствуют различные источники, весьма поверхностно приняли религиозные 

нормы ислама. Уровень религиозных знаний кочевников был невелик, ислам в 

большинстве районов парадоксальным образом сосуществовал с шаманством и 

языческими традициями, что делало невозможным серьезные проявления религиозного 

фундаментализма. 

Структуры Русской православной церкви на протяжении нескольких 

десятилетий проявляли полную лояльность к государственным органам, а 

нетрадиционные конфессии до конца 80-х годов не получили в Казахстане заметного 

распространения. 

В целом, значение религиозного фактора в общественно-политической жизни 

Казахстана до начала 1990-х годов было невелико. 

С разрушением тоталитарной идеологии роль религии в Казахстане возрастает. 

Именно через религию значительная часть населения стремится возродить 

традиционные ценности и нравственные устои общества. Изменились роль и место 

религии в системе общественных отношений. Религиозная идентичность выступает как 

чрезвычайно концентрированное выражение мироощущения человека, квинтэссенция 

наиболее насущных вопросов его «жизненного мира». Религиозная идентичность – это 

один из возможных способов духовного соотнесения себя с окружающими людьми на 

индивидуальном уровне. 

Религия в истинном её понимании способна играть позитивную роль в развитии 

общества. Это позитивное начало религиозности связано главным образом с 

внутренней установкой подлинной религии на высшие общечеловеческие и духовные 

ценности. 

Закон Республики Казахстан “О свободе вероисповедания и религиозных 

объединениях” (1992 г.) создал правовое пространство для функционирования в стране 

широкого спектра конфессий и деноминаций [1]. 

На 1 января 2001 года в Казахстане действовало около 2300 религиозных 

объединений, представляющих 45 конфессий и деноминаций. 

Самым массовым вероисповеданием в Казахстане является ислам, к которому, 

согласно ряду социологических исследований, проведенных в 1995, 1997 и 2000 годах, 

относят себя 70 процентов представителей титульной нации – казахов и более 80 

процентов представителей иных азиатских этносов, населяющих страну. 

Второй по численности конфессией является Русская Православная Церковь, к 

которой, согласно тем же опросам, принадлежит более 60 процентов славянского 

населения Казахстана. На долю мусульман и православных христиан приходится 95 

процентов от общего числа верующих в Казахстане. 
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Именно по оси «ислам – христианство» в нашей стране способна 

сформироваться та толерантность казахстанцев, о которой говорит Президент 

Н.А.Назарбаев в «Стратегии развития Республики Казахстан на период до 2030 года». 

Это согласие возможно на основе важнейших заповедей ислама и христианства, 

проповедующих любовь, милосердие, доверие, открытость, уважение к ближнему. 

Из других конфессий и деноминаций наиболее массовыми являются: римо-

католики, протестанты, лютеране, иудеи. В последние годы заметно увеличилось число 

религиозных объединений, нетрадиционных для Казахстана. К ним относятся многие 

из нетрадиционных конфессий и новообразований, существующих сегодня в мировом 

сообществе. На постоянной основе в Республике Казахстан функционируют около 250 

иностранных миссионеров. Расширение масштабов своей миссионерской деятельности 

произвели за последние годы протестантские деноминации, а также религиозные 

объединения Бахаи, общества сознания Кришны, трансцендентальной медитации, 

Ахмадийская община и другие. Эти религиозные объединения имеют свои духовные 

учебные заведения: Алматинская пресвитерианская духовная Академия, Казахстанская 

пресвитерианская духовная семинария, Библейский институт “Жарык”, Южный 

институт Бахаи (г.Тараз) и т.д. 

Социально значимой является благотворительная деятельность, которой в 

Казахстане занимаются практически все конфессии и деноминации, помимо прочего 

рассматривающие эту деятельность как форму миссионерства. 

Мир ислама по праву гордится величайшими завоеваниями в области духовной 

культуры, снискавшими ему славу в истории человечества. Широкое распространение 

и в течение многих веков демонстрируемое поступательное развитие исламской 

духовности захватывают в свою орбиту многие государства и регионы мира. 

Не является исключением в этом смысле и Казахстан. И хотя Казахстан в силу 

геополитических условий – область, определенным образом, «периферийная» по 

отношению к центрам ислама, следует подчеркнуть: в своих существенных, 

общечеловеческих чертах ислам укрепился в Казахстане. Правда, и претерпел 

трансформацию, связанную в первую очередь с особенностями хозяйствования и быта 

кочевого казахского общества. Специфической чертой ислама как мировоззрения в 

нашей стране стал своеобразный синкретизм с местными традициями тенгрианства. 

Проникнув в казахскую степь, ислам не стал ведущим принципом государственной 

жизни и политики, но утвердился как компонент культуры и религиозно-культовой 

практики. 

В исламе существует два основных направления – суннизм и шиизм. 

Мусульмане Казахстана в массе своей исповедуют суннизм ханафитского мазхаба. 

Ханафитская школа сложилась в VIII веке в Ираке, основоположником её является Абу 

Ханифа. Расцвет этого течения в IX – X веках можно объяснить тем, что он получил 

широкое распространение в Центральной Азии. Народы государств 

Центральноазиатского региона охотно принимали ханафитскую школу, так как она 

отличается терпимостью к инакомыслию, широким использованием местного права 

(адата), которое сложилось в доисламский период, уважением к патриархальным 

традициям. Кроме того, для этой школы характерно уважительное отношение к иудеям 

и христианам, а в судебной практике поощряются решения по аналогии и допускается 

свобода суждений человека. Суфизм – чрезвычайно сложное, многоплановое 

религиозное мировоззрение. Широкое распространение суфизма также можно 

объяснить тем, что он внес в ислам известную духовность, высокие морально-

этические идеалы. Он впитал традиционные народные культы, верования и 

трансформировал их. Известно, что Ходжа Ахмед Яссауи считается прародителем всех 

тюрских суфиев, и от него идет своего рода символ сотен тюркских проповедников. 



92 
 

Этому течению характерны толерантность, способность к ассимиляции местных 

традиций и верований. 

В Казахстане ислам в течение многих веков взаимодействовал с язычеством и 

шаманизмом, исповедуемыми казахами в доисламскую эпоху. В результате в 

настоящее время ислам в Казахстане являет собой древние духовные представления и 

национально-бытовые традиции казахов. 

В 1990 году было образовано Духовное управление мусульман Казахстана, во 

главе которого в настоящее время стоит верховный муфтий Абсаттар кажы Дербисалы. 

Духовное Управление имеет несколько структур, в том числе отдел по 

международному сотрудничеству, который пытается упорядочить до последнего 

времени фрагментарные и спорадические связи и контакты с мусульманскими 

странами. 

Из более чем 2000 культовых зданий Казахстана – 1402 мечети. В 1999 году в 

Алматы была открыта Центральная мечеть на 3000 человек, одна из крупнейших в 

СНГ. Функционирует исламский университет, более 20 мечетей, открыты постоянно 

действующие курсы при крупных мечетях (для желающих получить начальное 

духовное образование). По договоренности с известными мировыми исламскими 

центрами обучение производится и в них. В Казахстане планируется открытие 

Египетского исламского университета культуры “Нур-Мубарак” – первого 

полномасштабного высшего духовного учебного заведения в Казахстане. В Южно-

Казахстанской области функционируют Казахско-арабский и Казахско-турецкий 

университеты с углубленным изучением исламской духовности и культуры. Здесь же 

активно действуют исламские центры и благотворительные общества: «Фонд Ибрагим 

Бин Абдул-Азиз» (Саудовская Аравия), «Комитет мусульман Азии» (Кувейт), 

благотворительное общество «Ислах» (Кувейт), международное общество «Мекка-

Медина». 

Возрастает количество мусульманских периодических изданий, растут тиражи 

духовной литературы. С 1992 по 1997 выходила газета «Нур», с 1993 года печатается 

газета «Ак босага» («Светлый порог»). С 1997 года Духовное управление мусульман 

Казахстана выпускает журнал «Ислам элеми» («Мир ислама»). Ежегодно 

увеличивается число казахстанцев, совершающих хадж. Если в 1991 году их было всего 

25 человек, то в 2001 году – уже около 500. 

Вторая по численности конфессия Казахстана – Русская Православная Церковь – 

имеет около 220 приходов и ряд монастырей. 

В течение веков у церкви были непростые отношения со светским обществом и 

государством. Их цели и аргументы не во всем совпадают, но есть возможности для 

согласования и объединения усилий в решении актуальных вопросов физического и 

духовного бытия, нравственного здоровья отдельного человека и нации в целом. 

Появление «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви» в 

августе 2000 года на Юбилейном Архиерейском Соборе, посвященном 2000-летию 

Рождества Христова – лучшее тому подтверждение. «Основы социальной концепции 

Русской Православной Церкви» – первый официальный документ, в 16 разделах 

которого представлено отношение Церкви к различным аспектам современного 

общества. 

Рассмотрены проблемы межэтнических отношений и патриотизма, 

очерчиваются границы лояльности Церкви по отношению к государству. 

Обосновывается позиция церкви по отношению к проблемам власти, при этом 

акцентируется призыв к соработничеству людей, придерживающихся несходных 

политических взглядов. Концепция ратует за диалог людей независимо от их 

мировоззренческих позиций. 
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До 1991 г. руководство всеми приходами Русской православной церкви в 

Казахстане осуществлялось единым епархиальным управлением (Алма-Атинско-

Казахстанской епархией). Осенью 1991 г. состоялась первая встреча архиепископа 

Алма-Атинского и Семипалатинского Алексия с президентом Казахстана Нурсултаном 

Назарбаевым, во время которой обсуждался вопрос о том, что в современной ситуации 

необходимо иметь единый духовный центр в Алма-Ате, объединяющий все 

казахстанские структуры Русской Православной Церкви. В январе 1992 г. решением 

Священного Синода на территории Казахстана были образованы три самостоятельные 

епархии: Алма-Атинская, Чимкентская и Уральская. В июле 1995 г. на заседании 

Священного Синода по просьбе архиереев, несущих послушание на территории 

Казахстана, была образована Православная межепархиальная комиссия, в которую 

вошли епископы Уральский, Чимкентский и Алма-Атинский. Председателем комиссии 

стал архиепископ Алма-Атинский и Семипалатинский Алексий. Фактически 

Православная Межепархиальная Комиссия стала централизованным органом Русской 

Православной Церкви в Казахстане [2]. 

Русская Православная Церковь готовит кадры священнослужителей в 

Алматинском епархиальном духовном училище, имеет квоту в Московской духовной 

семинарии. За последние годы значительно активизировалась просветительская, 

благотворительная деятельность Русской Православной Церкви в Казахстане. Имеются 

свои периодические издания, функционируют церковно-приходские школы. Вместе с 

тем необходимо отметить, что миграция славянского населения из Республики 

Казахстан объективно привела к сокращению количества православных христиан в 

стране. 

С обретением независимости Казахстана начали определяться основные 

направления новой государственной конфессиональной политики. В январе 1992 г. 

Верховный Совет Казахстана принял Закон “О свободе вероисповедания и 

религиозных объединениях”. Этот Закон, действующий и в настоящее время, является 

основополагающим юридическим документом. Отдельные его положения были 

позднее воспроизведены в Конституциях 1993 и 1995 гг., Гражданском кодексе 1994 г., 

Положении о порядке государственной регистрации юридических лиц органами 

Министерства юстиции Республики Казахстан 1996 г. 

Закон декларировал право на свободу вероисповедания (ст.3), равенство прав 

граждан независимо от отношения к религии (ст.3), отделение религии от государства 

(ст.4), светский характер государственного образования (ст.5), равенство всех 

конфессий и религиозных объединений перед законом (ст.4), неучастие религиозных 

объединений в выборах органов государственной власти и управления, запрет на 

“образование партий и иных политических формирований религиозного характера, а 

также участие религиозных объединений в деятельности политических партий или 

оказание им финансовой помощи” (ст.4). Верующие и их объединения получали право 

на самостоятельное установление и поддержание международных связей (ст.15). 

Государственные органы не финансировали религиозные объединения (ст.4), однако 

имело право передавать им в собственность или в безвозмездное пользование 

культовые здания и иное имущество, находящееся в собственности государства (ст.17). 

Руководство религиозными объединениями со стороны религиозных центров, 

находящихся за пределами Казахстана, допускалось в той мере, в какой это не 

противоречило законодательству республики (ст.7). 

«Наше государство является не только многонациональным, но и 

многоконфессиональным, – подчеркивает Президент Казахстана Н.Назарбаев, – 

религиозное мироощущение присуще сотням тысяч граждан, и число последователей 

различных исповеданий продолжает возрастать. Религия – это реальный компонент 
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социальной и духовной жизни”. Важен широкий диалог духовенства различных 

конфессий в целях идейной консолидации общества. 

При этом было бы неверным считать, что в Казахстане религиозная ситуация 

абсолютно идеальна. Проблем достаточно много. 

Под влиянием, в основном, внешних факторов деятельность ряда конфессий 

политизируется. Соседство Казахстана с Узбекистаном, Кыргызстаном, где, как 

известно, экстремистские группы, прикрываясь фундаменталистскими лозунгами, 

неоднократно нарушали границы этих стран, заставляет руководство Казахстана со 

всей серьёзностью относиться к возможности аналогичных событий и на своей южной 

границе. Имеются единичные случаи, когда члены экстремистской организации “Хизб-

ут-Тахрир” пытаются распространить свою деятельность и на территорию Казахстана, 

как это было, например, осенью 2000 года накануне празднования 1500-летия города 

Туркестан в Южно-Казахстанской области. 

Немаловажной проблемой является деятельность незарегистрированных 

религиозных объединений. Тем более, что многие из них завуалировали свои 

религиозные амбиции и функционируют как учебные центры, группы оздоровления, 

духовно-просветительские и коммерческие организации. Влияние подобных 

объединений на общую религиозную ситуацию достаточно велико, но до поры остается 

латентным. 

Еще одна проблемная ситуация связана с отождествлением многими 

верующими своей конфессиональной и этнической принадлежности. Доминирующий 

этнос Казахстана – казахи – являются мусульманами, второй по численности этнос – 

русские – относятся к Русской Православной Церкви. Тем самым принадлежность к 

конфессии рассматривается верующими как элемент национального самоопределения. 

Однако более чем преждевременно смешивать, как это часто делается, 

этническую и религиозную характеристики общества. Не всякий русский 

автоматически является христианином или казах – мусульманином. Процент 

действительно религиозных людей, т.е. тех, чье социальное поведение определяется 

соответствующими постулатами, охватывает лишь часть этноса и национальной 

диаспоры. Эта часть составляет меньшинство этнической группы [3]. 

При безусловной декларации свободы слова и вероисповедания государство 

последовательно стремится к регулированию взаимоотношения с религиозными 

объединениями. При этом преследуются лишь цели предотвращения конфликтных 

ситуаций в полиэтническом и поликонфессиональном социуме. Государство стремится, 

чтобы общественная жизнь обогащалась подлинно человеческими ценностями 

истинной веры, формирование духовных идеалов у молодежи. 

При правительстве Казахстана создан Совет по связям с религиозными 

объединениями, в который входят главы многих конфессий, действующих в 

Казахстане. Помимо этого, образована Ассоциация религиозных объединений 

Казахстана, играющая все более заметную роль в решении межконфессиональных 

проблем. Тем самым можно констатировать, что в Республике Казахстан религиозная 

ситуация остается стабильной, лишенной фундаменталистких притязаний и 

экстремизма в религиозной сфере. 
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ӘОЖ 94 (574) 

 

КЕЛЕШЕККЕ ХАЛЫҚ ТАРИХЫНЫҢ ФИЛОСОФИЯСЫ АРҚЫЛЫ ҮҢІЛУ 

 

Есболай Г.І.  

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Тарих ғылымында мемлекеттің құрылысын қалауға қатынасқан 

алғашқы қауымдастықтар, тайпалар мен халықтар болса, қазіргі дамыған қоғамда 

мемлекеттерді сол аймақта тұрып жатқан этностарды өзара біріктіру арқылы тек бір 

ұлттың құрайтыны белгілі. Әлемдегі мемлекеттердің саяси ұстанымының, яғни ұлттық 

идеяларының өзегі барлық мемлекеттерге тән бір ортақ заңдылыққа бағынады. 

Түйінді сөздер: ұлттық идея, ұлттық архив, тұтастанған идеология, мәдени 

революция. 

 

Тарих ғылымында мемлекеттің құрылысын қалауға қатынасқан алғашқы 

қауымдастықтар, тайпалар мен халықтар болса, қазіргі дамыған қоғамда мемлекеттерді 

сол аймақта тұрып жатқан этностарды өзара біріктіру арқылы тек бір ұлттың 

құрайтыны белгілі. Осы орайда бүгінде ұлтқа берілген анықтамалар ғылымда түрліше.  

Қазақстан Халқы Ассамблеясы қолдауымен өткізіліп отырған бұл Форум жыл 

сайын өтетін дәстүрге айналды. Ассамблея қызметінің маңызды бағыттарының бірі – 

тарихи мұраны зерделеу және ұлттық бірлікті нығайту, этносаралық толерантты 

мәдениетті қалыптастырудың біріктіруші факторларын іздестіру болып табылады. Осы 

маңызды отандық іске архившылардың да тікелей қатысы бар. Ұлттық архив қорын 

насихаттау, тарихи деректер негізінде еліміздің тарихына бұқара халықтын назарын 

аудара отырып, қоғамды тәрбиелеу, азаматтық жауапкершілік арқылы мемлекеттіліктің 

іргетасын нығайту – отандық архивтердің жаңа қазақстандық патриотизмді 

қалыптастыруға қосқан үлесі болып табылады. Біздің ойымызша, ұлт дегеніміз — 

өзінің қазақ (орыс, неміс, жапон) екенін тарих тереңінен бастау алған төл санасымен 

ұғатын және басқалардан тілдік, рухани, геосаяси, т. б. өзгешелігін айыра алатын 

адамның үлкен қауымдастығы. Ал, идея — грек сөзі, образ, ұғым, түсінік. Ал 

атқаратын міндетіне қарай идея сан алуан қырымен көзге түседі. Мәселен, бірде ол 

сырт дүниені бейнелейтін қоғамдық сананың пішіні болса, енді бірде адамның басты 

сенімі орнынан көрініс табады, яғни, ұлттық идея мәселесінің мәні ұлттың тілегі, ниеті, 

ойы дегенге саяды. Сондықтан ұлттық идеяны ұлт мұраты деп алып, қабылдайтын 

болсақ, онда нақты ұлттық мүдде тұрғысынан ой өрбітуге жетелейді. Оны әлемдегі 

дамыған мемлекеттер мен дамып келе жатқан мемлекеттердің тәжірибесінен көреміз. 

Сол себептен, егер біз қазақ елінің дербес мемлекет ретінде қарыштап дамуына мүдделі 

болсақ, онда болашақ тәуелсіз мемлекетіміздің темірқазығы — ұлттық идеяны анықтап, 

осы бағыттағы ұстанымымызды нақты белгілеп алудың уақыты әлдеқашан келгенін, 

аңғаруға әбден болады. 

Тарихи сананы зерттеудің бұл бағыттарының жетістіктерін атап өте келе, ондағы 

көптеген мәселелердің басы ашылмағанын айта кету керек. Тарихи сананың жалпы 

табиғатына, оның құрылымдық элементтері мен ұйымдасу деңгейлеріне қатысты, 

тарихтың теориясы мен әдіснамасына, оның әлеуметтік философиялық қырларына 

байланысты мәселелер, біздің пікірімізше, одан әрі зерттеуді талап етеді. Зерттеу 

жұмысындағы біздің мақсатымыз – кеңістік пен уақыт ағымындағы тарихи сананың 

қалыптасуы мен дамуын өткен шақ – осы шақ – болашақ арақатынасында жалпы 

әлемдік және қазақ мәдениетінің тарихы мен қазіргі жағдайының барысы арқылы 
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әлеуметтік философиялық тұрғыдан зерттеу, қазақ халқының тарихи санасының 

эволюциясындағы өзекті идея – тәуелсіздік идеясының тарихи және рухани 

сабақтастығын айқындау. 

Әлемдегі мемлекеттердің саяси ұстанымының, яғни ұлттық идеяларының өзегі 

барлық мемлекеттерге тән бір ортақ заңдылыққа бағынады. Ол заңдылық (ұлттық идея) 

— мемлекет өз ұлтының экономикалық, саяси, рухани тәуелсіздігінің, ел мен жер 

біртұтастығының мәңгі сақталуына және ұлттық байлығы тек халқының игілігіне 

жұмсалып, жұртының әлеуметтік жағдайының үнемі жақсарып отыруы мен өз ұлтына 

тән рухани дамуына арналған бағытты қатаң ұстануы. Осы заңдылық барлық 

мемлекеттердің даму үрдісіндегі ұлттық идеясының негізгі өзегі ретінде жалпыға ортақ 

екені белгілі. Өйткені тек осы құндылықтар ғана әр елде барша халықты ортақ мүддеге 

топтастыра алады. Сондықтан, қазақ халқы құрып отырған мемлекеттің ұлттық 

идеясының да темір қазығы осы құндылықтар негізінен шығуы заңдылық. Біз мұны 

дамыған ірі мемлекеттердің Ұлыбритания, Франция, Қытай, Германия, Ресей, Жапония 

және т. б. саяси ұстанымынан анық байқаймыз. Осы заңдылық әлемдік экономикалық 

дағдарыс кезінде өте айқын көрінді. Осы бағытта дамуды бекіту, «жаһандану мен 

әлемдік демократиялық стандартқа сай боламыз» деген ұғыммен алпауыт елдердің 

қитұрқы экономикалық экспансиясының ықпалдық шеңберіне кіріп кетуден сақтайды. 

Тәуелсіз ұлттық мемлекет болғымыз келсе, экономикалық және саяси кіріптарлық 

шеңберіне түсіп қалмау үшін жаһандануға тән халықаралық интеграцияға кіру 

саясатын өте сақ, өз тәуелсіздігінің келешегіне нұқсан келтірмейтіндей, ұтымдылықпен 

жүргізілуі тиіс. Осы қатерден аман қалу жолы ең алдымен ұлттық идея негізінде 

мемлекет құруды жүзеге асыру болып табылады. Ұлттық идея негізінде мемлекет 

құруға тән заңдылық — оның экономикасының, ішкі және сыртқы саясатының, 

ғылымының, заң жүйесін құруының, экологиялық қауіпсіздігінің, білім беру жүйесінің, 

мәдениетінің, ақпарат тарату, ұрпақ тәрбиелеу, қоғамдық сана қалыптастыру мен 

рухани дамуының идеологиясы мемлекет құрушы халықтың (ұлттың) мүддесін 

қалтқысыз қорғап, оның ұлтық ерекшелігін сақтауға арналады [1]. 

Тарихи санаға қатысты арнаулы ғылыми әдебиетте де, бұқара көпшілік 

әдебиетте де өте көп айтылғанымен, қазіргі зерттеушілік ахуал осы тарихи сана 

мазмұнының айқын, нақты түсінігін бере алмауымен сипатталып отыр. «Тарихи сана» 

ұғымының бұлыңғырлығы мен көпқырлылығы оны талдауға біршама қиындықтар 

тудырады. Бұл қиыншылықтар осы мәселені шешудің жалпы тұжырымдамалық 

негізінің болмауымен, бұл рухани феноменнің мазмұнын, «шектерін», уақыттық 

сипаттамаларын анықтаудың күрделілігімен сипатталады. Мұндай жағдайда тарихи 

құбылыстар мен үдерістерді талдаудың философиялық әдістәсілдерін пайдалану 

анағұрлым тиімді көрінеді. Философиялық тәсіл тарихи сананың алуан түрлі 

формаларының мәнін түсіндіріп, оның қоғамдық сана жүйесіндегі орны мен рөлін 

анықтауға мүмкіндік беріп қана қоймай, оның әлеуметтік-мәдени феномен ретіндегі 

қырын ашуға да септігін тигізеді. 

Елбасымыз, Н.Ә. Назарбаевтың: «Қазақтың сана-сезімі өткендегі, қазіргі және 

болашақтағы — тарих толқынында өзінің ұлттық „Мен“ дегізерлік қасиетін түсінуге 

тұңғыш рет енді ғана мүмкіндік алып отыр. Бірақ бұл мүмкіндік қана: ол шындыққа тек 

қазақтардың ғана емес, барлық қазақстандықтардың жаппай санасына орныққан 

фактіге айналуы қажет» [2, 56], — деп жазуында өмірлік мәні бар шындық жатыр. 

Ұлттық идея барша халықтың күш-жігерін, іс-әрекетін уақыт алға қойып отырған аса 

жауапты тарихи міндетті шешуде жол таба отырып, бүкіл халықты баурап әкететін 

күш болуы тиіс. Жалпы, кез келген мемлекетке ұлттық идея қажет, ал оның ұғым-

түсінігі, атау-термині әр кезеңде, яғни, әр түрлі қоғамдық формацияларда әр қилы 

болып келуі объективті заңдылық. Қазақстандағы ұлттық идеяның мән-мағынасын дәл 
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қазіргі таңда түрліше болғанымен, негізгі бастамалар мен ұсыныстар жоқ емес. Оның 

ең негізгісі қоғамды екіге бөлініп алған ұлтшылдар мен орыс тілділердің БАҚ-та екі 

жақты қызу пікірталасы мен өткір тақырыбына айналған «Қазақ елі» мен «Қазақстан» 

деген ұғым түсініктерден-де байқауымызға болады. 

Халық идеясыз, ал мемлекет идеологиясыз өмір сүре алмайды. Көпұлтты ірі 

мемлекетті ұстап тұру үшін-де құдіретті идеология керек екені әлемдік тәжірибеден 

белгілі. Батыс елдерінде ұлтты азаматтық деп түсінуі аясында мазмұны- нағыз ұлттық, 

ал бейнесі — азаматтық идеология ұзақ жылдар бойы қалыптасып, берік орнықты. Ал 

Қазақстанда қазақ халқының бейбіт сүйгіш, өзінің ұлан-ғайыр даласындай кең пейіл 

менталитетінің еліміздегі саяси тұрақтылық пен ұлтаралық келісімді орнықтыруын 

қуатты идеологияның функциясы ретінде қарстырады. Алайда, қазіргі қазақстандық 

қоғамда бұл идея барлық халықты біріктіретін идеяға айнала алмай отыр. 

Идеологияның өзі мемлекеттің басты сүйенер діңгегіне емес, бүкіл қазақстандық 

азаматтардың ортақ ісіне айналуы тиіс. Осы орайда, Президентіміз мемлекеттік 

идеологияның негізгі діңгегі ретінде бес мәселені айрықша атап көрсетіп жүр: Достық, 

Ұлттық идея мен мәдениет, халықты заңға бағынуға тәрбиелеу және экономиканың 

үйлесімді бірлігінен жалпыұлттық идеологияның күш-қуаты арқылы халықты түрлі ұлт 

өкілдерінен құралған біртұтас азаматтық және саяси қауымдастыққа айналдыру. 

Ұлттық идея — мемлекеттік субъекті болып табылатын саяси-этникалық 

қауымдастыққа тән болса, өз кезегінде әр түрлі мүдделер мен қауымдастықтарды 

тұтастырушы ортақ құндылық ретінде мойындалады және өз кезегінде қоғамның 

трасформациясы барысында ұлттық рухпен тұтасып, мәні-де, заты да бір мемлекеттік 

идеологияны құрайды [3]. 

Достоевскийдің: «Асқақ идеясыз адам да, ұлт та өмір сүре алмайды» деп 

жазғанындай, ондағы асқақ идея әр ұлттың болмысына байланысты қалыптасқан 

ұлттық идея деп білеміз. Ұлттық идея этникалық сезімдердің негізінде пайда болады, 

дейтұрғанмен, ұлттық идея бері салғанда ғасырлық, әрі салғанда дәуірлік мұратын 

айқындайтын, келер ұрпақтарға да шамшырақ бола алатын заманалық рухани 

философия, тарихтың жоғалтқанын бүгіннен іздеу, бүгінгінің талабын тарихта кеткен 

қателіктерден арыла отырып қанағаттандыру, келешекке халық тарихының 

философиясы арқылы үңілу. Қазіргі тарихи кезеңде, яғни, XXI ғасырдың басында қазақ 

халқының ұлттық санасы мен дүниетанымы жаңарып, өзін-өзі тану, өзін басқаға 

таныту, өзінің бай ежелден қалыптасқан тарихы мен ұлттық дәстүрлерін құрметтеу, 

ұлы тұлғалары мен ойшылдардың бүкіл дүниеге таныту, бай рухани және мәдени 

қазынасы әлемдік өркениетпен ұластыру бағытында қыруар шаруалар атқарылды. 

Дегенмен, осы заманауи маңыздылығы бар нағыз рухани қайта түлеу мағынасындағы 

іс-әрекеттердің іргетасы сонау XX ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының шынайы, 

халық сүйгіш қызметтерімен астасып жатады. Сондықтан тарихи тамырластықтың 

көрінісін жандандыру арқылы этностық мәдени мұрамыздың рухани келбетін 

өзектендіре түсіп, данагөй тұлғалардың есімін халық жадында сақтаумен ұлттық 

санамызды жаңғырту мен ұлттық бірегейлігімізді қалыптастыру үрдісі қатар жүретінін 

ескеруге болады. Осы ұрпақтар арасындағы рухани сабақтастықтың арқасында тарихи 

көпірлер жалғасатыны белгілі. Демек, қазіргі уақытта алдыңғы буын Шығысқа, артқы 

буын Батысқа қарап тұрған заманда ұрпақтар сабастығы, рухани сабақтастық өз 

шешімін таппаған мәселе болып қала бермек. Абай атамыз тәлім-тәрбие беретін адам 

болса, оны қабыл алатындар жоқ емес десе, сол үлгі өнеге болып көрінетін, ағалар 

тарапынан қандай нәтиже бермек, жас ұрпақ қандай ұстанымға келуде, ойға салмақ 

түсіп, нені үлгі етуде? Әке мен бала мәселесі бүгінгі күні қайта қарастырылуды қажет 

етеді, яғни, келешек ұрпақтың бағыт-бағдарына қоғамдағы көзқарасы мен ойы әділ 

бағаланатынына сенімді жағдай тууы тиіс.  
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Сондықтан ұлттық идея қоғамдық санадағы прогресті қамтамасыз етуші рухани 

күш. Ол халықтың бұқаралық анасында белгілі бір орын алып қана қоймай, сонымен 

қатар мемлекеттік-деңгейдегі белгілі бір саяси платформаға, әлеуметтік бағдарлық 

парадигма шамасына жеткенде ол тұтастанған идеологияға айналады. Ондай тарихи 

тәжірибені, өзіндік әлеуметтік деректі кеңестік кезеңдегі социалистік, немесе 

коммунистік идеядан немесе Қытайдағы «мәдени революция» идеяларынан көреміз. 

Ондай әрекеттер әдетте үлкен зұлматты жағдайларды туындатып отырды. Жоғарыдағы 

тоталитарлық сипаттағы мемлекеттерде ұлттық идеяның өзі шынайы табиғи қызметінің 

түрін өзгертіп, барынша жалаң саясаттанған жағдайға дейін жеткенін байқаймыз. 

Сөйтіп, ұлттық идеяның халық үшін маңызы мен мазмұны сондай ерекше бола тұрып, 

ол қоғамдық ағымды әр түрлі сағымдық жолдарға түсіріп жіберетіндей қасиеттері-де 

бар. Ғылымда мұндай процесті «әлеуметтік флуктуация», яғни әлеуметтік 

ауытқушылық деп бағалайды. Бірақ дегенмен тарихта түп-түзу сызықпен дамыған 

немесе рухани мәдениеті бір векторда ғана өрбіген ешқандай ел жоқ, барлық халықтар 

тарихтың соқпақты жолдарында адасулар мен жол табуларды кешті. Тарихи процестің 

күрделілігі-де, маңыздылығы да осында болып табылады. Сондықтан тәуелсіз еліміздің 

өз алдына мемлекеттік құрылысын жүзеге асыруда қазіргі заманға сәйкес қоғамды бір 

арнаға бағыттайтын құдіретті идеяны тауып, сол арқылы әлемдік дамыған 

мемлекеттердің қатарын толықтыруы сөзсіз. 
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Аннотация. В статье анализируется роль этнокультурных объединений 

Ассамблеи народа Казахстана в развитии межкультурной коммуникации, на 

конкретных примерах рассматривается опыт их деятельности по реализации культурно 

-просветительских и образовательных проектов в контексте взаимодействия 

этнических культур, раскрыт их весомый вклад в сохранении и развитии родных 
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языков, народных традиции, межэтнического согласия и единства в нашей 

многонациональной республике.  

Ключевые слова: Республика Казахстан, Ассамблея народа Казахстана,  

этнокультурные объединения, межкультурная коммуникация, межэтническое согласие, 

культурно- просветительские и образовательные проекты.  

 

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаев – основатель  

нашего независимого государства – Республики Казахстан,    создал в 1995 году  признанную 

на международном сообществе уникальную казахстанскую модель мира и согласия – 

Ассамблею народа Казахстана, ставшей основой единства, дружбы, межкультурной 

коммуникации и  толерантности более 130 этносов страны.    

2020 год – это юбилейный год для нашей Ассамблеи народа Казахстана – 25 лет 

созидания и активной работы всех республиканских, региональных, этнокультурных 

объединений АНК, представлена более тысячи этнокультурными объединениями в нашей 

стране. 

Вчера  в День Первого Президента РК  в поздравлении Ассамблеи народа Казахстана, 

было отмечено: «Елбасы за счет синергии мультикультурности превратил полиэтничность 

Казахстана в нашу главную силу и богатство, фактор успеха и конкурентоспособности. 

Рожденная его политическим гением, Ассамблея народа Казахстана за 25 лет стала 

эффективным институтом сплочения народа, развитой структурой гражданского общества, 

общенародным конституционным органом, консолидирующим народ на основе общих 

ценностей» [1]. 

11 ноября 2020 года под председательством Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы, Председателя АНК Нурсултана Абишевича Назарбаева состоялась 

заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня: «Под единым шаныраком – к 

высоким целям», где принято Обращение Совета Ассамблеи народа Казахстана, в котором 

особо отмечено: «25-летие Ассамблеи народа Казахстана является ярким символом 

бесспорного успеха и выдающихся результатов политики мира, согласия и единства. [2].  

Стратегически важное значение имела принятая в 1996 году по инициативе Первого 

Президентв Республики Казахстан «Концепции этнокультурного образования в Республики 

Казахстан» [3].  

Главная цель и задачи данной концепции - создание модели образования по 

постижению ценностей   других этнических культур, этнических языков и традиций этносов 

для формирования поликультурной личности, которая    знает, признает и глубоко уважает 

граждан нашей страны – представителей разных этносов. 

Казахстанская модель межэтнического согласия основывается на конструктивном 

взаимодействии этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана, как институтов 

гражданского общества, имеющие гражданско-правовой и общественный статус, равные 

права и обязанности как граждане единого народа Казахстана.  

В своем послании Президент Республики Касым-Жомарт Токаев «Конструктивный 

общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» от 1 сентября 2020 

года указал, что «благодаря прочному единству мы укрепили свою Независимость и создали 

условия для улучшения благосостояния народа. Это время стало периодом созидания и 

прогресса, мира и согласия. Наш путь развития получил признание во всем мире как 

казахстанская модель, или модель Назарбаева» [4], особо отмечая главной ценностью 

единство казахстанской нации, разноообразте культур, традиций и языков этносов Казахстана 

в едином культурном пространстве. Важнейшую роль в этих достижениях имеют 

республиканские, региональные и городские этнокультурные объединения АНК, деятельность 

которых основана на   консолидирующем принципе «Единство - через многообразие», 

способствуя развитию государственного языка среди этносов страны, сохранению и развитию 
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этнических культур и родных языков более 130 этносов, благодаря политики в межэтнической 

сфере и межкультурной коммуникации в деятельности этнокультурных объединений.   

Более тысячи этнокультурные объединения АНК  всех регионов страны активно 

участвовуют в  реализации  культурно-просветительских проектов «Дорогой Первого 

Президента», «Менің Отаным - Қазақстан!»,  «Халықтану», «Қазақтану», День благодарности, 

Дни культуры этносов,  международного проекта «Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» 

(Память во имя будущего) и другие. Все  этнокультурные объединения   активно   участвуют  

в реализации «Концепции Ассамблеи народа Казахстана (до 2025 года)», государственной 

программы  «Рухани жаңғыру», «Хранители-наследники-творцы», «Рухани қазына», 

культурно-просветительский  проектах, «Сокровища Великой степи», «Туған жер - Туған ел»,  

«Рухани қазына», в праздновании всех государственных праздниках, торжественных 

мероприятиях, в создании  интерактивной научной исторической  карты «Народ Казахстана», 

отражая межкультурную коммуникацию  представителей  всех этносов как  граждан  нашего 

государства, формируя казахстанскую общенациональную идентичность, активную  

жизненную деятельность всех энокультурных объединений  на благо и  процветания нашей 

Родины – Республики Казахстан. 

Каждое этнокультурное объединение АНК на основе принципа межультурной 

коммуникации проводит свои  мероприятия по празднованию  государственных праздников - 

День Благодарности, Наурыз, День единства народов Казахстана, День Победы, 

День памяти жертв политических репрессий, День защиты детей, День Первого Президента 

Республики  Казахстан, День Независимости Республики Казахстан, отмечает  национальные  

праздники своей исторической родины,  истории и культуры –и т.д., проводят научно-

практические конференции, выпускают книги по культуре и истории этноса. 

Молодежь этнокультурных объединений активно участвует в традиционных для АНК 

проектах «PRодвигай себя» и «Жастардың алтын бесігі» с участием победителей проекта «100 

новых лиц Казахстана», ежегодно проходит летний лагерь «BIRLIK», молодежные форумы 

«Новая волна +100» и «Стань лидером!».  

На сайте АНК ведется культурно- просветительский проект «Мы вместе», 

представленный базой данных по  выдающимся историческим и современным 

личностям как представителям этносов, внесших важный вклад в развитие  

казахстанского социума, экономики, науки, культуры, спорта в Республике  Казахстан  

-  101 биография и достижения в истории, культуре,  науке  представителей разных 

этносов  нашей страны по разделам «Сфера деятельности», «Интересные факты из 

биографии», «Научные труды или творческое наследие», « Награды», «Библиография», 

«Производство памяти и культурные артефакты» [5].  

Представители всех этнокультурных объединений входят в общественные структуры 

АНК- в городах республиканского значения – Нур-Султане, Алмате и Шымкенте, в областных 

центрах, городах   и районах областей - Советы общественного согласия, Советы матерей при 

АНК, Ассоциация предпринимателей АНК, молодежные организация АНК, Клуба 

журналистов АНК, научно-экспертного совета АНК, Ассоциация кафедр АНК, Центры 

медиации АНК. Межкультурная коммуникация и взаимное уважение этнокультурных 

объединений, молодежи в том числе, формирует и укрепляют межэтническое согласие и 

единство в нашем социуме.                В Нур-Султане, Алматы, Шымкенте действуют и во всех 

областных центрах казахские и русские театры, в г. Алмате - уйгурский, корейский и 

немецкий театры, в г. Шымкенте -  узбекский театр, где ставятся спектакли авторов из разных 

этносов по классическим эпическим произведениям этносов Казахстана, по истории 

казахского и всех других этносов страны, постановки, посвященные  этническим героям.  

            Этнокультурные объединения имеют информационные  печатные издания – 

этнических газет и журналов на родном, русском и казахском  языках, сайты  в интернете. 

Наиболее крупным этническим республиканским газетам оказывается государственная 

https://assembly.kz/ru/proekty/vydajushhiesja_lichnosti_kazahstanskih_etnosov/view/baraev_aleksandr_ivanovich/
https://assembly.kz/ru/proekty/vydajushhiesja_lichnosti_kazahstanskih_etnosov/view/baraev_aleksandr_ivanovich/
https://assembly.kz/ru/proekty/vydajushhiesja_lichnosti_kazahstanskih_etnosov/view/baraev_aleksandr_ivanovich/
https://assembly.kz/ru/proekty/vydajushhiesja_lichnosti_kazahstanskih_etnosov/view/baraev_aleksandr_ivanovich/
https://assembly.kz/ru/proekty/vydajushhiesja_lichnosti_kazahstanskih_etnosov/view/baraev_aleksandr_ivanovich/
https://assembly.kz/ru/proekty/vydajushhiesja_lichnosti_kazahstanskih_etnosov/view/baraev_aleksandr_ivanovich/
https://assembly.kz/ru/proekty/vydajushhiesja_lichnosti_kazahstanskih_etnosov/view/baraev_aleksandr_ivanovich/
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поддержка - газета турецкого национального центра «Ахыска», корейской газете «Коре 

ильбо», общественно-политической газете «Уйгур авази», немецкой газете «Deutsche 

Allgemeine Zeitung».  

В Республике Казахстане с июля по декабрь 2020 года реализуется проект 

«Формирование общегражданской идентичности и развитие казахстанского патриотизма 

среди этнокультурных объединений», способствующий дальнейшему формированию 

толерантности среди этносов страны. В 2020 году (первый год реализации проекта) 

участовали этнокультурные объединения городов Алматы, Уральск, Петропавловск, Усть-

Каменогорск.  

Данный проект включает комплекс мероприятий по популяризации общегражданских 

ценностей, казахстанского     патриотизма и межэтнического согласия среди  этнокультурных 

объединений и особенно представителей молодежи городов Алматы, Петропавловск, Уральск, 

Усть-Каменогорск, проведение информационных встреч в формате онлайн (интернет 

платформы ZOOM) для  представители ЭКЦ (этнокультурные центры), преподавателей, 

докторантов, магистрантов  и студентов  вузов и колледжей, учителей школ и старших 

классов, волонтерских объединений, неправительственных организаций,  представителей 

государственных органов,  предоставлены видео-лекции «25 лет Ассамблеи народа Казахстана 

– 25 добрых дел», которые позволят в краткой и доступной форме, в хронологическом порядке 

рассказать о наиболее значимых событиях за годы деятельности АНК, проведены тренинги, 

круглые столы  и  вебинары  для представителей этнокультурных центров, показаны 

видеоролики на тему проекта с документальными архивными материалами, фото- и видео 

материалы о наиболее значимых событиях Ассамблеи, о людях, внесших определенный вклад 

в межэтническое согласие [6], [7]. 

Таким образом, в деятельности этнокультурных объединений Казахстана 

проводится множество работ для сохранения стабильности и единства в обществе. И в 

этом большую роль играет национальная консолидация и духовное возрождение 

представителей всех этнических и социально-профессиональных групп, проживающих 

в Казахстане, через взаимодействие культур народов, проживающих в республике, 

через межкультурные коммуникации.  
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ӘОЖ 323.1(574) 

  

ҚАЗАҚСТАН -БІРЛІК ПЕН ТАТУЛЫҚТЫҢ МЕКЕНІ 

 

Суйменова М.К.  

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, 

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада тәуелсіз Қазақстан Республикасының негізгі бағыты 

елдің ынтымағы мен бірлігі, ұлтаралық қатынасы, күллі қазақстандықтардың теңдігін 

қамтамасыз ету үшін әділеттік принципі мен ұлтаралық татулық санасын қалыптастыру 

айтылған. 

Түйінді сөздер: Тәуелсіз Қазақстан, ұлт, қазақ елі, достық, туысқандық. 

 

Біздің Отанымыз Қазақстан Республикасы. Ол көне замандардан басталған 

тарихы, аса бай ел. Қазақ елі - ержүрек, достыққа адал, бауырмал, қонақжай халық. 

Ынтымағы жарасқан көптеген ұлт өкілдері тұрады. Мемлекетіміз көп ұлтты 

болып саналады. Олар: орыстар, өзбектер, ұйғырлар, кәрістер, гректер т. б ұлт өкілдері 

қазақ халқымен тату - тәтті өмір кешуде. Қазақстанда өмір сүріп жатқан әрбір адам өз 

Отанын жанындай жақсы көреді, сүйеді, көк байрағын көкке көтеруді мақтаныш 

тұтады. Қазақстан-көпұлтты, унитарлы, тәуелсіз мемлекет. Әлем таныған Отанымызда 

жүз отыз ұлт пен ұлыс өкілдері бір үйдің баласындай достық пен татулықта, 

жарасымды бірлікте қоян - қолтық өмір сүруде. Біз – ынтымағы жарасқан елміз. 

Тәуелсіз Қазақстан Республикасының негізгі бағыты елдің ынтымағы мен 

бірлігінде. Тәуелсіз Қазақстан мемлекеті бейбітшілік мекені. Ата-бабамыз өз жеріне 

тағдыр айдап келген барша өзге ұлт адамдарын сыртқа тепкен емес. Керісінше Құдай 

дарытқан бауырмалдық қасиеттерінің нәтижесінде кең құшақ ашып туыс болып сіңісіп 

кеткен. Еш бір ұлт аралық қақтығыс болмаған. Барлығы басқа салған қиын тағдырдың 

қасіретін бірге арқалай білген. Соның арқасында бүгінгі тәуелсіз күнге жеттік. Сол бір 

кездегі осы қарапайым қалықтың қоғам арасындағы татулығының жемісі, бүгінгі күні 

бақытты күн кешудеміз. Біз осындай ата жолын ескере отырып бүгінгі таңда қандайда 

бір саяси қақтығыстарға еліктеген қарапайым халықтың арасында өздігінен ұлт аралық 

қатығыстар болады дегенге сенбейміз. Тек қандайда бір саяси жоспарлары бар 

белсенділер өздерінің көздеген мақсаттарына жету үшін халықты бір-біріне айдап 

салып, елдің берекесін алу арқылы жеке пайдаларын жаратып немес саяси іс-

әрекеттерін жүзеге асырып жатады.  

Ұлтаралық қатынас көп ұлтты Қазақстан Республикасында ерекше көңіл 

аударуды қажет ететін мәселелер қатарына жатады. Қазақстан жерін мекендейтін 

халықтардың достық, туысқандық қарым-қатынасы, оларды біртұтас мақсатқа 

жетелейтін жетекші ұлттық мүдде болуы қазіргі саясаттың маңызды бөлігіне айналды. 

Қазақстанның даму, өсу, өркендеу жолындағы басым бағыттарының бірі ұлттық 

келісім, ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің жоғары деңгейі екені даусыз. Әрине, 

ұлттық келісімге келгенде, әрбір адамның азаматтық құқығы сақталуы шарт екендігі 

түсінікті. Сонымен қатар елдегі саяси тұрақтылықтың кепілі ретінде ұлтаралық 

келісіммен бірге халықтың әл-ауқатының жақсаруы да өз әсерін тигізеді.  

Қазақстан Республикасындағы ұлт саясатының бағдарламасы саяси 

тұрақтылықтың кепілі.Күллі қазақстандықтардың теңдігін қамтамасыз ету үшін 

әділеттік принципі мен ұлтаралық татулық санасын қалыптастыру маңызды. Осыған 

орай еліміздегі қазақ ұлты мен басқа этикалық топтардың мәдениетін, жан-жақты 

дамуын қамтамасыз етудің маңызы зор. 
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Адамзат баласының татулығына ұмтылу әр халықтың қанында бар, әсіресе ол 

қазақстандықтарда ерекше дамыған. Бұл қазақ жерінің жомарттығынан, осы өлкелерге 

тағдыр алып келген барлығына құшағын кең жайып, пейілін кеңге салатын қазақ 

халқының мінезінен жаралған. Осында тұрушылардың барлығы қазақ халқының тілін, 

тарихы мен салт-дәстүрін білуі келек. Қазақстанда тұратын барлық халықтың татулығы 

мен бірлігінің мәні осында. Ол байырғы  көркем Қазақстан жерінде бейбітшілікті 

сақтауға көмектеседі. Ал татулық – болашақта гүлденудің маңызды талабы. 

«Бірлік еткен озар, бірлеспеген тозар»демекші бірлік бар жерде тыныштық бар. 

Қазақстанда  көп  ұлттардың келісімі, туыстық бірлігі, достығы одан әрі дамуы тиіс, ел 

экономикасын одан ары дамытуымыз қажет. Елдегі саяси тұрақтылықты және 

Қазақстанда мекен ететін барлық ұлыстар мен ұлттардың бір жұдырықтай жұмылып, 

елімізді  әлемнің дамыған, зайырлы мемлекеттері қатарына қосуға ұмтылуымыз қажет. 
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МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ ХАЛҚЫНЫҢ ПОЛИЭТНИКАЛЫҚ ҚҰРАМЫ 

ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ 

(Маңғыстау облыстық тарихи өлкетану музейінің тәжірибесі негізінде) 

 

Әбдіхан Л.Ә. 

Ә.Кекілбайұлы атындағы Маңғыстау облыстық тарихи өлкетану музейі,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада Қазақстанның полиэтникалық құрамының қалыптасу 

кезеңдері, ХХ басындағы патша үкіметінің жер игеру мақсатынада жасаған 

отаршылдық реформасының Қазақстанға әсері,  қазақ жеріне халықтарды күштеп 

депортациялау,  Маңғыстау жерінің полиэтникалық құрамының қалыптасуының 

ерекшелігі айтылған. 

Түйінді сөздер: Депортация, күштеп қоныстандыру, ұлттық құрам, 

полиэтникалық. 

 

Қазақ халқы ежелден бауырмал халық. Өзінің сан қилы тарих жолында қандай 

қиындықтар кездессе де, сол бір қасиетінен айырылған емес. Тағдыр-тәлкегіне ұшырап, 

әлемнің әр тарапынан пана іздеп келген ұлттарды жатсынбай, оларды бауырына басты, 

төрінен ығысып орын берді. Соның нәтижесінде Қазақстан бүгінде көп ұлтты 

мемлекет. Қазақстанның полиэтникалық құрамының қалыптасуы әр түрлі отарлау 

саясаты, соғыс салдарлары мен жер асты байлығын игеру негізінде болды.  

Қазақстан жеріне басқа этникалық топтардың алғаш келіп қоныстануы XVI 

ғасырдан бастау алды. XIX ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасыр басындағы 

этнодемографиялық құрамының өзгеруіне қоныс аудару қозғалысы зор ықпал етті. 

Қазақстанның көп ұлтты құрамы өлкені үнемі әрі жүйелі түрде отарлау саясаты 

нәтижесінде қалыптасты. Қазақстанға өзге ұлт өкілдерінің келіп қоныстануы патшалық 

билік тұсында басталып, кейіннен кеңестік жүйе тұсында жалғасын тапты. Қоныстану 

түрлі жағдайларға байланысты мемлекет тарапынан қолдау арқылы ұйымдасқан түрде 
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жүзеге асырылды. Қазақстанның көп ұлтты құрамы жер аударылған кулактармен, 

сталиндік қуғын-сүргінге ұшыраған және тарихи мекенінен қуылған халықтармен, тың 

және тыңайған жерлерді игерушілермен, құрылыс нысандары жұмысшыларымен 

толығып отырды. 

ХХ ғ. басында Патша үкіметінің жер игеру мақсатынада жасаған отаршылдық 

реформасы басталды. Столыпиннің аграрлық реформасы негізінде Қазақстанға 700 

мыңнан астам орыс және украин шаруалары қоныс тепті. XVIII—XX ғасырлардың бас 

кезінде Қазақстанның байырғы халқы өлкенің басым көпшілігін құрады. 1897 жылы 

Қазақстанда барлығы 4147,7 мың адам тұрған болса, соның 80 пайызға жуығы қазақтар 

еді. Халықтың қалған бөлігін казактар мен қоныс аударған орыс шаруалары, сондай-ақ 

ұйғыр, дүнген, татар, өзбек, басқа да этностық топтар құрады. 

Қазақстан территориясына халықтарды депортациялау басталды. 1920-1940 

жылдары Кеңес Одағының авторитарлық үкіметі отырықшы, жартылай отырықшы 

жерлерден өзіне ұнамайтын халықтарды мәжбүрлеп шығаруды жүзеге асыра бастады. 

1928-1936 жылдары Қазақстанға Ресейден, Украинадан және Беларуссиядан 360 мың 

адам жер аударылды. 1937 жылдан бастап корей халқы Қиыр Шығыстың мемлекеттік 

шекарасына жақын аймақтарынан Орта Азия мен Қазақстанға күштеп 

қоныстандырылды. Бұл оқиғалар халықтарды Қазақстанға күштеп қоныс аударудың 

басталуы болды. 

 КСРО Жоғарғы Кеңесінің 1941 жылғы 28 тамыздағы «Еділ бойында тұратын 

неміс халқын қоныстандыру туралы» Жарлығына сәйкес 1941 жылдың күзінде Еділ 

бойынан 1 миллион 120 мың неміс шығарылды, оның 420 мыңы Қазақстанға 

орналастырылды. 

Соғыс кезінді «сенімсіз» ұлттарды соғыс шкараларынан алыс жерге орналастыру 

басталды. Қиыр Шығыстан келген кеңестік корейлер жер аудару кезінде алғашқы 

құрбандар болды. Осы этникалық топтың 100 мыңға жуық өкілі 1937 жылы 

Қазақстанға қоныстандырылды. Сондай-ақ поляктар, финдер, күрдтер, қырым 

татарлары, түріктер, гректер, батыс беларустар және батыс украиндар, литвалықтар 

және т.б. 1940-1941 жылдары Қазақстанға 102 мың поляк жер аударылды. 1943–44 

жылдары. 507 мың балқар, қарашай, ингуш және шешендер, 110 мың месхет түріктері, 

180 мың қырым татарлары Қазақстанға күштеп қоныстандырылды. Барлығы 1937-1944 

жж. Қазақстанға 1 миллион 209 мың адам, ал эвакуацияланғандармен бірге - 1 миллион 

740 мың адам депортацияланды. 

Алғашқы айларда көптеген, он мыңдаған адамдар аштық пен аурудан жер 

аударылғаннан кейінгі қайтыс болды, тірі қалғандар армия жұмысшылары болды. 

Оларға жаңа тұрғылықты жерінен кетуге тыйым салынды, бұл ережені бұзу 20 жылға 

дейінгі ауыр еңбекпен жазаланады. Жергілікті халықтың қолдауы мен жанашырлығы 

болмаса, ауыр моральдық құлдырау мен физикалық қиындықтарда өмір сүру қиын 

болар еді. Шындығында, республикадағы әрбір бесінші адам арнайы қоныстанушы 

болған. Қазақстан КСРО-ның алып ГУЛАГ-ына ұқсады. Қазақстан жұмыс күшінің 

едәуір бөлігі арнайы қоныстанушылардан құралды. Соғыстың басында олардан еңбек 

армиялары құрылды, олардың жалпы саны республикада 700 мыңнан астам адамды 

құрады, олардың 200 мыңы қазақтар болды.  

Депортацияға ұшыраған халықтардың жағдайы өте қиын болды. Аштық пен 

аурудан, сондай-ақ судың жетіспеуінен өлім күрт өсті. КСРО Ішкі істер 

департаментінің қысқаша мәліметінде айтылғандай, 1944 жылы жер аударылған 144704 

адамның ішінен, соның ішінде Қазақстанға 101 036 адам қайтыс болды. Жаңа жерлерге 

жер аударылған халықтар қатаң бақылауда болды. Арнайы рұқсатсыз ешкім ешқайда 

бара алмады. Тіпті көршілер арасындағы байланыс қатаң бақылауға алынды. 
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Екі мәрте Кеңес Одағының Батыры, КСРО ұшқыш-ғарышкері В.А. Шаталов өз 

естеліктерінде: «Мен таза жүректен бүкіл өмірімде Қазақстан жеріне ризамын. Қиын 

соғыс жылдарында қазақ халқы мені өз баласындай асырады». 

Қазақ халқы қоныс аударушыларды жылы шырайлы және қонақжай қарсы алды. 

Жер аударылған адамдар қарыздар болып қалған жоқ, адал жұмыс істеді және дамуына 

айтарлықтай көмек көрсетті. Олардың арасында қазіргі белгілі жазушы Герольд 

Бельгер де болды, ол неміс отбасымен бірге Солтүстік Қазақстандағы Есіл өзені 

маңындағы ауылда тұрған. 

Жер аударылған халықтарды оңалту процесі 1950 жылдардың екінші 

жартысында басталды. Шешендер, ингуштар, балқарлар, қарашайлар, қалмақтар және 

басқа халықтар өздерінің тарихи отандарына оралуға мүмкіндік алды. 

Ұлы Отан соғысы жылдарында майдан шебінен және майданға жақын 

аймақтардан 220 завод пен фабрика, кәсіпорындар Қазақстанға көшірілді, соның 

нәтижесінде жұмысшы мамандардың, басқа да бейбіт тұрғындардың қоныс аударуы 

басталды. Соғысы жылдары барлығы 61 халықтың тұрғындары мен ұлт өкілдерінің 

топтары қоныстандырылды. Қазақстанға 1954-1959 жж. тың және тыңайған жерлерід 

игеруге 2 млн. астам адам келді. Олардың ішінде механизторлар, ауыл шаруашылығы 

саласы мамандары басым болды. 

Маңғыстау жерінің полиэтникалық құрамының қалыптасуының өз ерекшелігі 

бар. Облыс аумағына келген өзге ұлт өкілдері негізінен ерікті, шаруашылық негізінде 

келген болатын.  ХIХ ғ. ортасынан басталады.  

Балық шаруашылығын дамыту Маңғыстауда ХIХ ғ. 50-ші жылдары басталды. 

Түпқараған түбегіне 1848-1858 жж. Николаевск станциясының негізін қалаған (қазір 

Баутино кенті) 49 орыс отбасы көшіп келді. Қоныс аударушыларға өкімет балық аулау 

үшін жеңілдіктер ұсынды. Уақыт өте келе олардың арасында ірі балық өнеркәсіптері  

пайда болып, жұмысқа жергілікті тұрғындарды да жалдады. Долгий, Кұлалы және 

Заворот секілді бірнеше балықшы кенттерінің іргетасы қаланды. 

1941-1942 жылдары Маңғыстау түбегіне Қалмақ балық өңдеу, Луганск балық 

консервілеу, Кивлер кеме жасау зауыттары көшіріліп әкелініп, тұрақты жұмыс жасады. 

Баку мұнайын Гурьев мұнай өңдеу зауытына тасмалдайтын кемелердің барлығы Форт-

Шевченко қаласында жөндеуден өткізіліп тұрды. 

Мангистау – қатал да сусыз шөл далада көшпелі мал шаруашылығымен 

айналысатын азғана қазақ тұрғындары мекен еткен ең алыс қиырдағы аймақ еді. Бірақ 

XIX ғ. II жартысында келіп, балық және кеме қатынасы шаруашылықтарын дамытудың 

негізін қалаған орыс қоныс аударушылары, соғыстан бұрын ашылған Таушық көмір 

шахтасы социалистік индустриялық кен орны, соғыс жылдары эвакуацияланған өндіріс 

орындараын және майдан шебіне жақын аймақтардағы тұрғындарды орналастыру, 

сондай-ақ  XX ғ. 60-шы жылдары өнеркәсіптің қарқынды дамуы өңір тұрғындарының 

ұлттық құрамын өзгертті.  

Көпсалалы өндірістердің дамуы, Кеңес уақытында Маңғышлақ аймақтық-

өндірістік кешенін құрылуы – алғаш қадам басқан мыңдаған бастамашылардың, 

Маңғыстаудың табиғи байлығын игеруге Одақтың түкпір-түкпірінен келген түрлі ұлт 

өкілдері еңбектерінің нәтижесі. 

Өткен ғасырдың 60-шы жылдары Маңғыстау жерінде мұнай өндіру басталып, 

соның негізінде темір жол салынды. Ақтау қаласының құрылысы басталып, 

құрылысшы топтан құралған өзге ұлт өкілдерінің екінші легі келе бастады. 

Құрылысшы топтар өз отбасымен бірге келді, Маңғыстау олардың үйіне айналды. 

Осылайша көпұлтты Маңғыстау жерінің полиэтникалық құрамы қалыптасқан болатын.  

Ата бабасынан асыл мұра болып қалған жерінде көптеген өзге ұлт өкілдерімен 

бірге, бейбітшілікте тұру жергілікті халық үшін оңай болмады. Дегенмен де аса 
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мейірімді, қонақжай қазақ халқы бұндай қиындықты да асқан кеңпейілдігімен жеңе 

білді. 1989 жылы 1 шілдеде Жаңа Өзендегі оқиғалардан (1989 ж.) және «Қоғамдық 

ұйымдар туралы» заң қабылданғаннан кейін Қазақстандағы алғашқы тіркелген 

бірлестіктердің бірі «Парасат» қоғамдық-саяси демократиялық қозғалысы болды, оның 

негізін қалаушы Сайын Шапағатов болды. «Парасат» ҚҚ қоғамның өзекті мәселелерін 

көтеріп, демократия, жариялылық және өзін-өзі басқару принциптеріне негізделген 

әділеттілікті қалпына келтіру мақсатында республика мен КСРО басшылығына 

ұсыныстарымен шықты. 

 Сайын Шапағатовтың басшылығымен «Парасат» OPDD қозғалыстың жарғысы 

мен бағдарламасын қабылдаған барлық ұлт өкілдерін біріктірді. Қозғалыстың 

міндеттеріне халықтың әлеуметтік қорғалмаған қабаттарының жағдайын жақсарту, 

тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселелері, жергілікті кадрларды жұмыспен қамту 

мәселелері, жастарды тәрбиелеу мен оқыту, ұлттық мәдениеттерді, дәстүрлер мен 

қолөнерді жаңғырту, аймақ экологиясын сақтау, ұлтаралық қақтығыстардың алдын алу 

және Қазақстан халықтары арасындағы достық пен келісімді дамыту мәселелері кірді. 

Кеңес Одағы ыдырар алдында елде бұрын байқалмаған толқулар күшейді. 

Н.Назарбаев «Ғасырлар тоғысында» кітабында: «Ең қауіптісі – олар таза ұлттық cипат 

ала бастады. Ұлт мәселесінің соншалық асқындауы әуелі теориялық дәрменсіздіктен 

етек алды»,  – деп жазды. Ал XX ғасырдың соңында тек Кеңестер елінде ғана емес, 

бүкіл әлемде ауқымды ұлттық оянудың үдере бас көтеруі басталған болатын.  

1991 жылы Кеңестер Одағы ыдырағаннан кейін ұлттар өз отанына қайтып кету 

процессі басталды. Дегенмен де Одақтас мемлекеттер ішінде Қазақстан жеріндегі 

ұлттар өз Отанын Қазақстан деп таныды және де еліміздің дамып көркейуіне өз 

үлестерін қосуда. 

 1992 жылы «Парасат» ҚҚ жариялаған толеранттылық пен бірлік қағидаттары 

негізінде Жаздырхан Сейдалиевтің басшылығымен «Халықтық келісім» қоғамдық 

бірлестігі пайда болды, ол Қазақстан халқы Ассамблеясын құрудың жаршысы болды. 

Олай дейтін себебіміз,  1992 жылы желтоқсанда Қазақстан Тәуелсіздігінің 1 

жылдығына арналған Қазақстан халықтарының 1 форумында Нұрсұлтан Назарбаев 

маңғыстаулықтардың тәжірибесін қабылдап, республикалық бірлестік – Ассамблея 

құруды ұсынды. 

«Парасат» қоғамдық-саяси ұйымы көпұлтты елімізде бейбітшілік пен 

тұрақтылықты сақтау үшін бірқатар қызметтер атқарды. «Парасат» қоғамдық қорында 

8 мыңнан астам мүшелерінің ішінде 16 ұлттың өкілдері болды. «Парасат» қозғалысын 

тек қана Маңғыстау өңірі емес, Атырау, Астрахань, Ленинград, Рига, Алматы, Иран 

қазақтары қолдады, елді мекендерде, ұжымдарда «Парасат» қозғалысы әр түрлі ұлт 

мекендеп жатқан Маңғыстау өңіріне кең құшақ жайғаны соншама, құрамында орыс, 

шешен, әзербайжан, қарашай, лезгин, татар, башқұрт, неміс халықтарының өкілдері 

болды. 

Маңғыстау облысында 60-тан астам ұлт өкілі өмір сүреді. «Халық келісімі» ҚБ 

Қазақстан халқы ассамблеясының құрамына кіреді және оның саясатын ұстанады. 

Оның құрамына 20 этномәдени бірлестік пен 4 балалар ассамблеясы кірген. 

Қорытындылай келе, ұлтаралық қатынас көп ұлтты Қазақстан Республикасында 

ерекше көңіл аударуды қажет ететін мәселелер қатарына жатады. Қазақстан жерін 

мекендейтін халықтардың достық, туысқандық қарым-қатынасы, оларды біртұтас 

мақсатқа жетелейтін жетекші ұлттық мүдде болуы қазіргі саясаттың маңызды бөлігіне 

айналған. Біз көп ұлтты мемлекет екенімізге және әртүрлі мәдниет пен діндер арасында 

бірлігіміз жарасып өмір сұріп келе жатқанымызды мақтан тұтамыз. Бүгін де 

Қазақстанның әлемнің дамушы елдерінің қатарында болғаны, тәуелсіз 30 жылдың 

ішінде бүгінгідей жетістіктерге жетуіміз осы бірлігіміз бен татулығымызда деп білемін! 
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Н.САДЫҚОВТЫҢ АЗАМАТТЫҚ ТҰЛҒАСЫ 

 

Қамарова Н.С. 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, 

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада Ш.Есенов атындағы КТИУ-дің қалыптасып, дамуына 

зор үлес қосқан, ұзақ жылдар аталмыш университететтің басшылық қызметтерін 

атқарған Садықов Нуруллах Магомед-Рамазанұлының тұғыры биік азаматтық тұлғасы 

сипатталады. Н.Садықовтың елдің дамуына қосқан үлесі келер ұрпаққа үлгі-өнеге екені 

айтылады. 

Түйінді сөздер: Н.Садықов, Қазақстан мақтанышы, азаматтық тұлға, 

университет дамуы, өшпес із. 

 

Қай кезеңде де әр адамның, әр ұрпақтың үлгі тұтқан, өнеге алған бір биік 

тұлғалары болады. Мен Садықов Нуруллах Магомед-Рамазанұлын тұғыры биік тұлға 

қатарына жатқызатын едім. «Жақсы Ай мен Күндей, Жақсылығы баршаға бірдей» 

деген халық нақылы дәл осы Нуруллах  Рамазанұлына  арналып айтылғандай еді.  

«Шіркін-ай, өмірде адамдардың бәрі Нұрекеңдей болса ғой!..» деп ойлайтынмын.  

Белгілі ғалым, танымал ұстаз Нуруллах Магомед-Рамазанұлы ортамызда жүргенде 

биыл 72 жасқа толар еді. 

1948 жылы 10 қарашада Ресей Федерациясы Дағыстан АССР-і Кулинск ауданы 

Цовкра-1 ауылында дүниеге келген. Анасынан өте ерте айырылған Нуруллах әкесі 

Магомед-Рамазанның тәрбиесінде өседі. Әріптес болған кездерде «Өмірде анамның 

орны бөлек қой. Менің осы жетістікке жеткен бүгінгі күндерімді қайран анам көре 

алмады-ау!..» деп анасын еске алып отыратын еді. Тағдыр айдап, балалық шағы 

Маңғыстау облысының Форт-Шевченко қаласында өтеді. Етікші болған әкесінің інісі 

де сол кездерде Форт-Шевченко қаласында тұрады. Сауатын   Форт-Шевченко 

қаласындағы мектепте ашқан, өте зерек бала болған Нуруллах Рамазанұлы бастауыш 

сыныптардан соң туған ауылына барып, 1966 жылы орта мектепті күміс медальмен 

бітіреді. 1973 жылы М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің 

физика факультетін үздік тәмамдайды да  сол университеттің «Теориялық физика» 

кафедрасында аспиратураның күндізгі бөлімінде оқиды. Теориялық физика саласының 

білгір маманы, барлық дерлік ғылыми жұмыстарының негізгі бағыттары қойылту 

күйінің физикасы, теориялық физика болды. 1977-1985 жылдар аралығында 

М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің кристалдар физикасы 

кафедрасында жұмыс істейді. 1980 жылы сол жерде «Теориялық және математикалық 

физика» мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғайды. Ал 2000 жылы Әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде «Теориялық физика» мамандығы 

бойынша докторлық диссертация қорғайды.  1985 жылы Қазақ политехникалық 
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институтының Шевченко қаласындағы (қазіргі Ақтау) Жалпытехникалық факультетіне 

жұмысқа шықырылады. 1993 жылы факультет негізінде Ақтау политехникалық 

институты құрылып, 1996 жылы Ш. Есенов атындағы Ақтау мемлекеттік  университеті 

болып өзгертіледі (2008 жылдың мамыр айынан бастап Ш.Есенов атындағы Каспий 

мемлекеттік  технологиялар және инжиниринг университеті). Аға оқытушы, доцент, 

профессор, «Қолданбалы физика» және «Атомдық электростанциялар және 

құрылғылар» кафедраларының меңгерушісі, автожолдар, инженерлік-механикалық 

және атомдық-энергетикалық факультеттерінің деканы, АктМУ Инженерлік-

техникалық институтының директоры қызметтерін абыроймен атқарады.  2001-2011 

жылдары Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университетінің оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі проректоры болып қызмет етті. 

Қазақстанда алғаш рет атомдық электростанциялар үшін атомшы-инженерлер даярлау 

бойынша оқу процесінің негізі қаланды. Университетте «Қатты дененің радиациялық 

физикасы», «Қазіргі жаратылыстану концепциясы» пәндерінен студенттерге дәрістер 

оқыды. Отандық және шетелдік басылымдарда жүзден астам ғылыми еңбектері 

жарияланған. Олардың ең маңыздылары статикалық механика, қозғалыстар 

кинетикасы, т.б. проблемаларға арналған.  Мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

стандарттарының бірлескен авторы болып табылады.  Физика, сандық әдістер, 

Математикалық физика әдістері, Қатты дененің радиациялық физикасы, Қазіргі 

жаратылыстану концепциясы сияқты пәндерден дәрістер оқыды.  

Н.Садықов қоғамдық жұмыстардан да шет қалмайтын. 1994-1999 жылдары 

Ақтау қалалық мәслихаты бірінші шақырылымының депутаты, сондай-ақ «Дағыстан» 

этномәдени бірлестігі төрағасының орынбасары және Маңғыстау облысы Дағыстан 

халықтары Кіші ассамблеясының мүшесі  болды. 

Ғылымдағы, қоғамдық өмірдегі, ұстаздық қызметіндегі зор еңбектері үшін 

ғалым  инженерлік кадрларды даярлау ісіне зор үлес қосқаны үшін және белсенді 

қоғамдық жұмысы үшін «Қазақстан Республикасының білім озаты» белгісімен 

марапатталды. (1996ж.), ҚР Білім және ғылым министрлігінің «Қазақстан 

Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» құрмет белгісімен 

марапатталған. (2006ж.), Қазақстан Республикасының Білім, мәдениет және денсаулық 

сақтау министрлігінің (1998ж.), Маңғыстау облысы әкімінің және Облыстық 

мәслихаттың (1999ж.), сондай-ақ Маңғыстау облысы Қазақстан халқының кіші 

Ассамблеясының (2004ж.) Құрмет грамоталарымен марапатталған. 

Ғылымдағы ерен еңбегі мен қосқан үлесі үшін оның есімі 2005 жылы ҚР Білім 

және ғылым министрлігі анықтаған жоғарғы оқу орындарының ең жақсы ғалымдары 

мен оқытушылары қатарына енді.   

Ұстаздық пен ғалымдықты қатар алып жүріп, Ш.Есенов университетінде 

болашақ физиктер мен математиктерге дәріс оқыды, оқулықтары да кең сұранысқа ие 

болып, жас мамандарды даярлауда үлесі зор болды. Бірнеше Халықаралық, 

Бүкілодақтық, республикалық конференциялар мен симпозиумдарды ұйымдастырып, 

басшылық етті, сан рет ғылыми баяндамалар жасады. Көпқырлы еңбегі мен 

шығармашылық табысқа толы ғұмыры мәнді де мағыналы болды. Табиғи талантын 

тынымсыз еңбегімен жетілдіріп, халық игілігіне қызмет еткен азамат Нұрекеңнің 

ғылымдағы, қоғамдағы орны бөлек еді. 

Университетіміздегі қызметте тәрбие, ғылым мен білім саласымен айналысатын 

азаматтар Нуруллах Рамазанұлынан үнемі ақыл-кеңес сұрап отыратын еді. Қай 

қызметті атқарса да, жан-тәнімен беріліп атқаратын. Ол кісінің көп білетіндігінен 

«Біздің энциклопедиямыз» деп атайтынбыз. Қазақ, орыс, ағылшын тілін жақсы 

меңгерген еді. Сауаттылығы  жағынан алдына жан салмайтын. Өмірлік серігі Аминат 

Тажибовна: «Қызметтегі ғана емес, үйдегі компьютері де толған университет   
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құжаттары  болатын. Көбіне түні бойы университет құжаттарымен жұмыс істеп, таңға 

дейін көз ілмей отыратын еді, таңғы шәйін іше сала,  университетке асыға  кететін 

кездері көп болатын», - деп еске алады. 

Жоғары оқу орнындағы көптеген істерге, іргелі бастамаларға ақыл қосып, 

кеңесін беріп отырды.  Проректор болып қызмет еткен жылдары қандай  комиссиялар 

болса да, барлығына жуығына төрағалық етті.  Жылы жүзді, мейірбан жан өзінің 

салиқалы ойларымен, асықпай-аптықпай, мәселенің байыбына барып сөйлейтін мінез-

болмысымен ерекшеленетін. Оның біреуге ренжігенін көрген емеспіз. Ешкімді 

алаламайтын қарапайым мінезі, кім-кімнің болса да сөзін ақырына дейін тыңдап, өзімен 

тең дәрежеде әңгімелесетін, ақыл-кеңесін байыппен айтып отыратын болмысы әлі 

күнге дейін көз алдымызда. Жаспен де, үлкенмен де орынды жерінде әзіл-қалжың 

айтып отыратын және оның әзілдері көңілге тимейтін, қайта кісінің көңілін өсіріп 

тастайтын.  

Маңғыстау мақтанышына айналған, бүкіл саналы ғұмырын Есенов 

униерситетінің өсіп-өркендеуіне арнаған Садықов Нуруллах Магомед-Рамазанұлы 

ұстаздық, ғалымдық тұлғаның жиынтық бейнесіндей елестейді. Ғылым абыройына кір 

шалдырмаған ғалымның  өнегелі істері мен үлгілі мінездерін әрдайым жаныма 

жалаудай ұстаймын.    

   Н.Садықов жас және дарынды ғылым кадрларын даярлауға үлкен мән берді. 

Өзінің зерттеу жұмыстары арқылы халықаралық дәрежеде кеңінен танылған ғылымға 

ғалымның қосқан үлесі өте зор.  Нуруллах  Рамазанұлы жетекшілігімен тек Қазақстанда 

ғана емес, шетелдерде де елуден астам кандидаттық, докторлық диссертациялар 

қорғалды.  

Оқу орны алғаш іргетасы қаланғаннан бастап, Маңғыстаудағы сол кездегі 

мекемелердің басшылары екінші мамандық үшін, біреулері жоғары білім алу үшін 

өлкедегі оқу орнына құжаттарын тапсырды.  ҚР парламентінің депутаты Т.К.Хитуов, 

бірнеше мәрте ҚР парламентінің депутаты болған инженер-механик, әкімшілік 

қызметкері С.Ж.Оспанов, Ш.Есенов университетінде ұстаздық еткен, ұзақ жылдар 

басшылық қызметтерде болған ғалым, бүгінде  Ақтау қалалық мәслихатының хатшысы 

С.Т.Зәкенов, «МАЭК-Қазатомпром» серіктестігінің Бас директоры С.Н.Өтебаев, 

Қазақстан халқы ассамблеясы Маңғыстау облысы «Вайнах» шешен  және ингуш 

этномәдени бірлестігінің жетекшісі М.У.Лорсанов, спорт шебері А.Керимов, 

Маңғыстау облысындағы көптеген мекеме басшылары, университет ғалымдары, әр 

түрлі басшылық қызметтер атқарған, атқарып жүрген Л.Нұршаханова, Ш.Жұмағазиева 

және басқа да осы униерситетті бітіріп, осы оқу орнында қызмет етіп жүрген 

оқытушылардың көбі – ұстаз-ғалым Н.Садықовтың шәкірттері. Қызмет бабымен 

болсын, басқа бір жағдайлармен болсын Астанаға не Алматыға тойға не басқа 

шараларға бара қалғанда қашанда өзінің шәкірттері алдынан шыға келетінін, ұстазын 

сағынған шәкірттері қандай жиындарда да ілтипатпен қоршап алатынын, құрметпен 

қарсы алып, шығарып салатынын Нуруллах ағамыздан көп естігенмін. Бұл дегеніңіз – 

ұлағатты ұстазға деген шәкірттерінің риясыз көңілі, құрметі еді.  

«Нуруллах Рамазанұлынан төмен баға алған шәкіртін көрген емеспін, - дейді 

университеттің бір кездері оқу бөлімін, кадрлар бөлімін басқарған әріптесі Зәуреш 

Уәлиқызы,  -  бала төмен баға алайын деп тұрса, сол баламен ерінбей жұмыстанып, 

түсінбеген сұрақтарын қашан түсінгенше айтудан жалықпайтын. «Егер бала мен 

оқытқан пәннен төмен баға алса – ол менің жаман ұстаз болғанымнан» дейтін марқұм.  

Әр баламен жеке-жеке жұмыс жасайтын. Қазір кез келген шәкірті  Нуруллах ұстазына 

деген айтар алғысы шексіз. Ал білім алушыларды өндірістік тәжірибеден өткізуді 

ұйымдастыруы бөлек еді. Әр студентке теорияны тәжірибе жүзінде көрсету үшін де 

аянбай тер төкті».  
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«1998 жылы елу жас мерейтойын Ақтау қаласында тойлағаны есімізден 

кетпейді. Сол елу жасының өзінде ол Ресей, басқа да алыс-жақын шетелге танымал еді. 

Шетелдік ғалымдар, өзінің М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік 

университетіндегі ғылыми жетекшісі, Махачкаладағы туыстары, 80 жасқа таяған әкесі 

(әкесі 80 жастан асқанда дүние салды) келген еді. Сол мерейлі жасы да Нуруллахтың 

мерейін асыра түскен еді...». Ұзақ жылдар әріптес, сырлас, сыйлас болған жанұялық 

достары Зәуреш Уәлиқызы, Роза Құрманғалиқызы Нуруллах Рамазанұлын  тебірене 

еске алып, адами қасиеттерін, қызметтегі іскерлігін айтып тауыса алмады. Бір 

отбасында өскендей, туған бауыр сияқты араласып  кеткендерін айтқанда көз жастарын 

тия алмады.  

 Қазір бір-бір жанұя ұйытқысы болып отырған  Максим Нуруллахұлы да, 

Мариан Нуруллахқызы да әке даңқына дақ түсірмей, өте тәрбиелі, мәдениетті, білімді 

болып өсті. Екі ұл мен үш қыз немересінің еркелігі мен тәтті қылықтарын көрген, 

Аминат Тажибовнадай парасатты жан жары бар Нуруллах ағамыз бақытты жан еді. 

Нуруллах  Рамазанұлы әлі де Қазақстан Республикасының болашақ ғалымдарын 

даярлау ісіне өзінің бар қабілетін, терең білімін аямай жұмсайтын еді. Әттең, 70 жасына 

бір апта қалған уақытта сұм ажал арамыздан алды да кетті. Абзал жанның  келместің 

кемесіне мініп, арамыздан аттанғанына  да екі жылдан асыпты. Дүниеден озғаны бір 

отбасының ғана емес, бәріміз үшін де ауыр болды. Тағдырдың жазғанына амал бар ма?!   

Жүріп өткен жолдары  нағыз өнеге  мектебі еді. Өзі кетсе де, артында алтын асықтай 

ұл-қызы, немерелері қалды, елінің жадында жарқын бейнесі мен үлгілі сөзі, ғылыми 

еңбектері қалды. Артындағы балалары, көзін көрген достары, туыстары, университет 

ұжымы тұрғанда Нуруллах Рамазанұлының аты ешқашан  өшпек емес. Асыл жанның 

жатқан жері жайлы, топырағы торқа, жаны жәннатта болып, артында қалған 

ұрпақтарын желеп-жебей берсін! 
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Аннотация.  Согласие в обществе, безусловно, главное условие стабильности 

государства. Оно достигается не только путем долгосрочной и последовательной 

политики во всех сферах жизни общества, но и благодаря стремлению самих граждан 

сохранять мир и спокойствие на родной земле. Для Казахстана ключевым институтом в 

сфере сохранения общественного согласия и укрепления общенационального единства 

является Ассамблея народа Казахстана.  
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 В Казахстане вопрос формирования общественного согласия в основе своей 

тесно связан с полиэтничным характером общества. А интеграция разных групп, 

имеющих свои особенные, разнонаправленные и порой взаимоисключающие интересы 

в одно целое – задача очень сложная. Как правило, данный процесс сопровождается 

определенными трудностями в условиях национальной самоидентификации, 

периодических проявлений этнонационалистических настроений.  
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Универсального механизма, благодаря которому было бы возможным 

формирование гражданской нации на основе определенной идеи, не существует. 

Каждая страна решает вопрос этнополитики, ориентируясь на этнический состав, 

историко-территориальные особенности, законодательные нормы, стратегические и 

идеологические принципы внутри своего государства. Главное условие стабильности в 

обществе заключается в том, чтобы реализация согласования интересов различных 

этнических групп не привела к разлому социального целого и не способствовала 

проявлению межэтнической напряженности. В целом наличие межэтнической 

напряженности не всегда ведет к открытым конфликтам, поэтому факторы данного 

явления необходимо своевременно прогнозировать и предотвращать. 

Мировая практика показывает, что общественное согласие и общенациональное 

единство как наиболее оптимальный способ поддержания в обществе гражданского 

мира возможны при условии активного сотрудничества государства и его институтов. 

Для Казахстана ключевым институтом в сфере сохранения общественного согласия и 

укрепления общенационального единства является Ассамблея народа Казахстана. 

Являясь проводником принципов культуры мира и духовного согласия, АНК 

консолидирует деятельность огромного количества этнокультурных объединений по 

всему Казахстану.  

К сведению, сегодня по республике аккредитовано 367 этнокультурных 

объединений, из них 14 республиканских. Всего же по стране действуют 1025 

этнокультурных объединений, представляющих 43 этнические группы. 

Консолидированные под эгидой АНК, они призваны укреплять принципы 

казахстанской идентичности на основе ценностей гражданства и равных возможностей 

для всех.   

Казахстанская модель общественного согласия и общенационального единства, 

исходящая из принципа «Единство в многообразии», – это уже достаточно 

растиражированный как в стране, так и за рубежом бренд. На это было направлено 

немало усилий и государственных программных документов.  

Успешность диалога в полиэтническом обществе предусматривает выработку и 

реализацию комплексных мер и идеологических конструктов. В этой связи модель 

общественного согласия раскрывается как определяющая взаимоотношения 

государства со всеми этническими группами республики и основанная на 

демократических принципах уважения прав и свобод граждан, защите 

общенациональных интересов, отношениях партнерства и стремления к 

взаимопониманию.  

Понятно, что общественное согласие не может поддерживаться искусственно – 

общество и само должно участвовать в этом процессе на основе взаимодействия 

государственных и гражданских институтов. Поэтому Ассамблея народа Казахстана 

активно взаимодействует в общенациональном масштабе с гражданским сектором, 

международными организациями, государственными структурами, научной и 

творческой интеллигенцией, средствами массовой информации, тем самым 

обеспечивая формирование и развитие этнополитических и этнокультурных 

компетенций для интеграции национальной идеологии и принципов казахстанской 

идентичности в систему новых общественных отношений. 

По мере расширения сфер деятельности и системной реализации поставленных 

задач АНК осуществляет развитие новых институциональных направлений работы, 

таких как общественный контроль на местах, благотворительность, медиация и т.д.  

Развитие медиации как важного общественного института стало одним из 

направлений деятельности Ассамблеи народа Казахстана с апреля  2018 года. В ее 

работе задействованы советы медиации, советы общественного согласия, советы 
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матерей, научно-экспертные группы, молодежное движение «Жаңғыру жолы» и т.д. По 

сведениям экспертов от АНК, в инклюзивную сеть медиации Ассамблеи входят один 

республиканский и 28 региональных советов, а также 503 кабинета медиации. 

Во всех регионах под эгидой АНК работают более 3 тысяч советов 

общественного согласия и 1 793 совета матерей на областном, городском, районном и 

сельском уровнях, а также в коллективах крупных предприятий. Главной целью 

создания советов общественного согласия выступала консолидация усилий 

гражданских институтов, общественных, политических и иных объединений в деле 

укрепления общественного согласия, общенационального единства [1]. 

Взвешенная межэтническая политика Казахстана формирует концептуальные 

основы демократии. Но демократия, как мы знаем, бывает разной. Казахстанская 

демократия в данном случае претерпела трансформацию от парадигмы разъединяющих 

начал в межэтнических отношениях к принципам объединяющих интегрирующих 

взаимоотношений. 

Мы видели, как за годы независимости казахстанская модель мира и согласия 

обогащалась и развивалась на основе законодательства, государственной и 

гражданской инициативы, а также конструктивного диалога институтов гражданского 

общества и государства. В то же время за этот относительно небольшой промежуток 

времени на практике накопилось немало проблем, требующих своего решения и 

анализа с точки зрения возможной реализации. 

В этой связи хотелось бы отметить, что деятельность Ассамблеи народа 

Казахстана за 25 лет ее существования насыщена многочисленными достижениями и 

реализованными задачами в рамках различных государственных программ и 

концепций. Только в 2019 году АНК проведено свыше 11-ти тысяч благотворительных 

мероприятий, оказана помощь более 600 тысячам человек на сумму 3,8 млрд тенге. РГУ 

«Қоғамдық келісім», которое занимается обеспечением деятельности АНК, с 

привлечением этнокультурных объединений организовано и проведено 236 

общественно-массовых, научно-экспертных, культурно-просветительских и 

имиджевых мероприятий.  

При этнокультурных объединениях сегодня действуют 138 молодежных 

организаций - это более 6,7 тыс. человек, связанных в республиканское молодежное 

движение АНК «Жаңғыру жолы». Активизация их деятельности, начатая в Год 

молодежи, актуальна для казахстанского общества и сегодня – в Год волонтера. Как 

отметил в своем выступлении на церемонии закрытия Года молодежи глава 

государства Касым-Жомарт Токаев, «волонтерство – это не просто бесплатная работа, а 

показатель ответственности граждан и готовности менять мир к лучшему»... 

По данным ООН, глобальная рабочая сила волонтеров насчитывает 109 

миллионов человек, занятых полный рабочий день. Из них 30% занимаются 

волонтерством официально. В целом доход от волонтерской деятельности в мировую 

экономику составляет более 400 млрд. долларов ежегодно.  

В Казахстане добровольческая деятельность имеет тенденцию к активному 

развитию, тем более что данные инициативы поддерживаются государственной 

властью. Так, на открытии республиканского фронт-офиса Birgemiz президент РК 

сообщил о решении стать почетным послом движения волонтеров в Казахстане, что 

еще раз доказывает курс страны к социально-экономическому и политическому 

процессу модернизации, а также повышению гражданской активности и инициатив.  

Сфера межэтнических и межконфессиональных отношений – довольно сложная 

и трепетная, где любой негативный фактор может спровоцировать очень серьезное 

напряжение или конфликт. Присущие глобальным процессам экономический кризис, 

нарушение принципов социальной справедливости, дегуманизация порождают 
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защитные реакции этнических групп, такие как агрессивность, увеличение социальной 

дистанции, отчужденность, ведущие в конечном счете к повышению межэтнической 

напряженности. Что однозначно не лучшим образом может сказаться как на имидже, 

так и на дальнейшем развитии страны.  

Вот почему в свете последних событий в Жамбылской области, а также 

учитывая другие инциденты в Южно-Казахстанской, Атырауской и Алматинской 

областях, видится необходимым провести глубокие научные исследования и дать 

реальную оценку состоянию межэтнических отношений и социального самочувствия 

населения в регионах.  

В данном направлении еще больше актуализируется научная и аналитическая 

составляющая Ассамблеи, мозговым центром которой является Научно-экспертный 

совет (НЭС), в состав которого входят ведущие специалисты различных областей 

социального знания. Научно-методической и образовательной базой НЭС АНК 

выступает Центр по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений 

Академии государственного управления при президенте РК, чьи исследования и 

аналитика в столь противоречивой сфере сегодня способствуют компетентному 

понимаю ситуации и выработке необходимых рекомендаций и механизмов по 

сохранению стабильности в межэтническом взаимодействии.   

В конце 2019 года на расширенном заседании НЭС заместитель председателя – 

заведующий Секретариатом АНК Жансеит Туймебаев отметил, что наблюдается 

тенденция распространения межэтнических напряжений в промышленных регионах, 

рост трудовых конфликтов, в том числе с участием представителей разных этносов. 

Возросла роль Интернета и социальных сетей, где нередко приходится сталкиваться с 

враждебными призывами. В связи с чем перед научно-экспертными структурами АНК 

должны стоять практические задачи по анализу этих проблемных зон и выработке 

конкретных рекомендаций в данных вопросах. 

Между тем среди экспертного сообщества есть мнение о том, что пришло время 

отказаться от универсалистского подхода, когда ситуация рассматривается в целом по 

стране и разрезе основных этнических групп. В сегодняшних реалиях требуется 

мониторинг, нацеленный на изучение микроуровня отношений в отдаленных селах и 

регионах [2].  

Конечно, для более эффективной работы по предотвращению конфликтных 

настроений необходима комплексная работа центральных государственных и местных 

исполнительных органов, гражданских институтов, неправительственных организаций, 

экспертного сообщества и представителей общественности. И эти задачи напрямую 

пересекаются с реализацией концепции «Слышащего государства», озвученной К.К. 

Токаевым в своем Послании народу «Конструктивный общественный диалог – основа 

стабильности и процветания Казахстана». 

В целом в приоритете остается курс на сохранение и укрепление общественного 

согласия в обществе, так как оно является гарантом стабильности и укрепления 

национального единства, которые прочно утвердились в качестве основополагающих 

принципов политики развития государства 
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Аннотация. В статье рассматривается формирование населения полиэтничес-

кого Казахстана. В  «Доктрине национального единства Казахстана» подчеркивается 

«Вторым основным принципом, на котором основывается наше национальное 

единство, является равенство возможностей для всех граждан, независимо от 

этнического или иного происхождения, вероисповедания и социального положения». 

Ключевые слова: «Доктрина национального единства Казахстана», перепись, 

население, полиэтничность, равенство, происхождение.   

 

В уникальном на постсоветском пространстве документе как «Доктрина 

национального единства Казахстана» особо подчеркивается, что «единство в 

многообразии» стало нашим общим достоянием, а согласие между этносами – нашим 

главным достижением, символом Казахстана, гарантией и основой успешного 

социально-экономического и общественно-политического развития страны» 

[1]. Полиэтничность формировалась не сразу и на это ушли многие десятилетия. 

Казахи – коренное население нашей Родины. По переписи населения Российской 

империи в 1897 году в Казахстане проживало 4 147,7 тысячи человек, из них около 80% 

составляли казахи. Они и их далекие предки – кыпчаки, тюрки, гунны и саки – издревле 

проживали на этой благосклонной и райской земле. На протяжении всей истории 

древние насельники этой земли переживали разные ситуации. Мирные и счастливые 

дни обременялись тяжелыми и трагическими событиями. Более 40% этнических 

казахов, или более 5 миллионов соотечественников, разбросаны в более чем 40 

государствах мира. Одни оказались там, в результате насильственной или мирной 

перекройки границ, другие были вынуждены мигрировать туда в силу ряда социально-

экономических или военно-политических событий прошлых лет и веков. 

Пожалуй, самым тяжелым и трагическим столетием для казахов был 

противоречивый и драматический XX век. В это непростое время казахам было не 

только нелегко, но и стоял вопрос элементарного выживания и самосохранения как 

народа. 

Во-первых, к началу XX века степняки лишились около 45 миллионов наиболее 

плодородных земель. Они были отобраны царским правительством в пользу 

переселенческого крестьянства, казачества и городов. Вчерашние кочевники из своей 

же родной земли были насильно выселены в малоплодородные и солончаковые 

пустоши. Некоторые из них, потеряв землю своих предков, были вынуждены 

откочевать в другие регионы или мигрировали на территорию зарубежных стран: в 

Китай, Монголию, Афганистан, Иран и т. д. Во-вторых, в 1916 году началось 

мощнейшее и последнее в составе Российской империи национально-освободительное 

движение казахов и других народов Центральной Азии против царского правительства, 

решившего «реквизировать» нерусские народы на тыловые работы Первой мировой 

войны [2]. 
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Десятки тысяч человек погибли в сражениях с карательными войсками, 

некоторые умерли во время перекочевок, часть из них настиг голод. Только на 

территорию Китая тогда откочевало до 300 тысяч наших соплеменников и земляков [3]. 

В-третьих, во второй половине 20-х годов XX века со стороны советской власти 

начались гонения на почти 700 крупных баев, с именами которых олицетворялись честь 

и достаток нации. Многие из них были выселены с конфискацией имущества и 

лишением скота из прежних округов проживания. Часть из них, оставшаяся без скота, 

погибла на новом месте. В-четвертых, в начале 30-х годов XX века казахский народ 

пережил один из самых тяжелейших потрясений в своей истории – массовый голод, 

унесший жизни от 42% до 70% своей численности. Казахи, к этому времени 

насчитывавшиеся около 7 миллионов человек, через каких-то 3–4 года едва ли стали 

насчитывать всего лишь 3 миллиона. Некоторые из них спаслись миграцией в другие 

республики – Россию, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, другие – 

в Китай, Афганистан, Иран и Турцию. Они спасали свои семьи: жен, детей и стариков. 

На границе они безжалостно и хладнокровно расстреливались советскими 

пограничниками. В-пятых, без всякого на то разрешения у местного населения 

сталинская тоталитарная система превратила Казахстан в огромную лагерную 

республику с КАРЛАГом, СТЕПЛАГом, АЛЖИРом и т. д. В 1937–1938 годах был 

уничтожен весь цвет республиканской интеллигенции, от которого, к сожалению, мы 

не оправились и по сегодняшний день. Тогда мы не досчитались более 120 тысяч своих 

лучших сыновей и дочерей, представителей разных национальностей [4]. 

В-шестых, в 1941–1945 годы Казахстан отправил на фронт почти до 1,5 

миллиона человек своих лучших сыновей и дочерей, также представителей разных 

национальностей, половина из них не вернулась с полей брани к своим родным 

очагам. Почти каждый четвертый казахстанец был призван на фронт или на военные 

объекты. Из всех республик бывшего СССР, стран антигитлеровской коалиции, а также 

тройственной оси и их союзников, в республике был самый высокий мобилизационный 

ресурс. Для сравнения: в Германии только 12% населения было мобилизовано на фронт 

и на военные нужды и объекты, а в Казахстане почти 26%. В-седьмых, с 1949 года на 

древней казахской земле, на родине великого Абая, заработал зловещий 

Семипалатинский ядерный полигон. Последствия от его деятельности – самые 

плачевные и необратимые. Генофонду казахстанцев был нанесен непоправимый ущерб. 

Болезни будут преследовать не одно поколение и не одну сотню тысяч их потомков. По 

данным экспертов, до сих пор от его последствий страдают до 1,5 миллиона человек на 

территории Восточно Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областей 

Казахстана и сопредельного Алтайского края России. Наконец, позднее стали 

проводиться новые земельные эксперименты. Так, в 50-е годы у Казахстана в пользу 

соседнего Узбекистана были переданы два плодородных хлопкосеющих района. В 1954 

году началась целинная эпопея, приведшая к негодности миллионы гектаров казахской 

земли. В начале 60-х годов была попытка присоединить 5 северных областей 

Казахстана к Российской Федерации, остановленная мужественным акмолинцем Ж. 

Ташеновым. В 1979 году началась неудачная попытка создания немецкой автономии за 

счет Казахстана с центром Ерейментау Акмолинской области, сорванная выступлением 

граждан многих национальностей – истинных патриотов своей Родины. И в 1986 году 

начались декабрьские события, ставшие преамбулой разрушения не только СССР, но и 

всего социалистического лагеря [5]. 

Таким образом, XX век для всех казахстанцев был весьма трагическим и 

суровым. В этих условиях разворачивалась кампания по переселению, высылке, 

депортации в нашу республику и край миллионов людей, которые нашли здесь свою 

вторую Родину. Сердце казахов не оказалось обозленным и черствым. Как всегда, они 
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проявили свои лучшие качества достойных сыновей и дочерей Великой степи. Всеми 

возможными способами они помогали переселенцам адаптироваться на новом месте, 

делясь с ними последним хлебом и кровом. 

На рубеже 70 – 80-х годов XIX века по инициативе царского правительства 

начинается переселение уйгур и дунган в Семиречье. Ранее они проживали на 

территории Илийского края Китая. В течение XVIII века и первой половины XIX века, 

проживавшие на территории Китая уйгуры и дунгане неоднократно поднимали 

восстания против китайского правительства. Они боролись за обретение национальной 

независимости. Восстания жестоко подавлялись китайскими войсками. В 1871 году 

российские войска оккупировали этот регион, который вошел в состав Семиреченской 

области Туркестанского генерал-губернаторства. Однако в 1879 году под давлением 

мировой общественности начались переговоры о возвращении края Китаю. Возник 

вопрос о дальнейшей судьбе уйгуров и дунган. В 1881 году был заключен Санкт-

Петербургский мирный договор между двумя империями. Уйгуры и дунгане получили 

право в течение года принять решение о переселении на территорию Семиреченской 

области [5]. 

Началось массовое переселение уйгур и дунган. При переселении уйгур и 

дунган в Казахстан царизм абсолютно не интересовался мнением местного казахского 

населения. Земля по реформам царизма 1867–1868 годов была объявлена 

государственной. Численность уйгур и дунган на территории Казахстана постепенно 

росла. Так, если в 1897 году в Казахстане проживало 56 тысяч уйгур и 14 тысяч дунган, 

то уже к 1907 году уйгуры составляли около 64 тысяч, а дунгане – 20 тысяч человек. 

С собой они привнесли уникальную материальную и духовную культуру, 

специфику хозяйственных занятий. В целом между казахами и переселенцами 

складывались мирные отношения [4]. 

В некоторой степени этому способствовало и то, что переселенцы, как и казахи, 

были мусульманами. В то же время вместе с переселением уйгур и дунган ухудшилось 

земельное положение самих местных казахов. Теперь земли у коренного населения 

стали изыматься не только в пользу крестьян-переселенцев из России, но и уйгур и 

дунган из Синьцзяня. Земельные проблемы самих казахов царизм практически открыто 

игнорировал. 

К концу XIX века абслютное большинство населения Казахстана составляли 

казахи. Численность которых превышала 80%, остальные были представлены 

военными, казаками, купцами и мещанами городов. Значительная часть русских, 

украинских, белорусских, мордовских, польских, немецких переселенцев и 

представителей других народов оказалась в Казахстане в последней четверти XIX – 

начале XX веков в ходе массовых крестьянских переселений, организованных 

царизмом. В Северном и Северо-Восточном Казахстане шло неуклонное увеличение 

численности переселенческого крестьянства. Крестьянское переселение в Казахстан 

сопровождалось массовым изъятием наиболее плодородных пастбищ, которое «вело за 

собой усиление падежа скота». Русское население в Казахстане начало расти быстрыми 

темпами к концу XIX – началу XX веков. А первые группы русских появились в 

приграничных крепостях. Значительная группа русских концентрировалась на 

территории горного Алтая. 

В этот период началось массовое переселение крестьян с европейской части 

России. В 1897 году в шести областях Казахстана численность русских составила почти 

544 тысяч человек. Их удельный вес составил 12,8% от всего населения края. 

Значительная их часть расселилась в Акмолинской и Уральской областях. Основную 

часть русского населения составляли крестьяне (40%), затем – казаки (33%), мещане 
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(19%), дворяне (5%) и другие. Нередко между коренным населением складывались 

мирные и дружественные отношения. 

Первые группы украинцев, которых в то время называли малороссами, 

появились на территории Казахстана во второй половине XVIII века. Это были в 

основном участники национально-освободительных движений. Значительные группы 

украинцев оказались на территории казахских степей на рубеже XIX–XX веков в 

период массового переселения крестьян из европейской части Российской империи. 

Переселенцы прибывали главным образом из Полтавской, Харьковской, Таврической, 

Херсонской, Екатеринославской и Киевской губерний. По переписи населения 1897 

года, в Казахстане проживало 86,7 тысяч украинцев. Удельный вес украинского 

населения составил почти 2% от всего населения края. Значительные группы украинцев 

расселились в Акмолинской области (51,1%). Основную часть украинцев составляли 

крестьяне (87%). Некоторые из них входили в сословие мещан (7%). Около 5% 

украинцев были представлены в российском казачестве. 

Формирование татарского населения в Казахстане начинается с самого начала 

колонизации края царским правительством. На рубеже XVIII–XIX веков царизм 

проводил политику насаждения ислама в степи. Среди казахов муллами исключительно 

назначались представители татарского мусульманского духовенства. Это было сделано 

с целью изоляции казахов от влияния государств Средней Азии. У большинства 

казахских ханов и султанов писарями также были грамотные татары из Сеитовской 

слободы, расположенной вблизи Оренбурга. С развитием торговли между Россией и 

казахской степью в известной мере активизировалось татарское купечество. В силу 

знания языка, обычаев и обрядов казахов татары играли посредническую роль в 

торговых операциях. Постепенно в степной торговле шло усиление татарских купцов. 

Часть татар была выслана на территорию Казахстана помещиками из поволжских 

губерний. Значительные группы татар проживали в городах Петропавловске, 

Семипалатинске, Уральске, Кокшетау, Верном, Акмола, Павлодар, Зайсан и Усть-

Каменогорск. В местах компактного их заселения создавались татарские слободки. 

Почти половина населения Ханской ставки во Внутренней Орде были также татары. 

Представители этого народа выступили инициаторами открытия новометодных школ в 

степи. Казахи охотно читали газеты и журналы, издаваемые татарской интеллигенцией. 

Позднее царизм, опасаясь усиления ислама в казахской степи, стал отказываться от 

услуг образованных и предприимчивых татар. В 1897 году в Казахстане численность 

татар доходила до 56 тысяч человек, что составило около 1,3 % от всего населения 

Казахстана. Около 38 % татар были мещанами, 28% –крестьянами, 10% – казаками, 2 % 

– купцами и т. д. 

Впервые белорусы появились на территории края после жестокого подавления 

восстания 1863–1864 годов под руководством К. Калиновского. Тогда из Беларуси 

было выслано более 12 тысяч человек. Некоторая их часть осела на территории 

северных районов Казахстана. 

В 70-е годы XIX века в северную часть Казахстана были высланы отдельные 

группы осужденных белорусских народников. Несколько позже здесь же оказались и 

белорусские социал-демократы. Позднее, в период Столыпинской аграрной реформы, 

много белорусов прибыло в сельскую местность Казахстана. Основным занятием 

белорусов было земледелие. 

Первые немцы появляются в Казахстане в XVIII веке в составе военных 

соединений. Значительная их часть были выходцами из прибалтийских немцев. К 

примеру, из 13 лиц, занимавших должности командиров Сибирских линий, 

большинство были генералами из числа немцев [5]. 
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Увеличение численности немцев наблюдалось на рубеже XIX–XX веков. В 

основном немецкие переселенцы занимались земледелием, работали в 

обрабатывающей промышленности. В 1897 году численность немцев в Казахстане и 

приграничных городах составила около 7 тысяч человек. Большинство из них 

проживали в Акмолинской области: недалеко от города Омска и на территории 

Акмолинской области в поселках Преображенский, Романовский, Канкринский и 

другие. Значительная группа была их и в Сырдарьинской области. Во время 

Столыпинской аграрной реформы приток немцев усиливается из колоний на Волге, 

Волыни и Причерноморья. Также немцы начали переселяться в степной край 

непосредственно из Германии и Австрии. 

Поляки появились на территории Казахстанав XVIII–XIX веках. Это были 

польские конфедераты, сосланные в край царским правительством. Местные власти 

принудительно записывали их в состав яицких и сибирских казаков. Значительные 

группы ссыльных поляков появляются после подавления восстаний в Польше в 1830–

1931 и 1863–1864 годах. Значительная часть их представляла польскую элиту – дворян. 

Это были поэты, писатели, художники, врачи, инженеры и юристы. Царское 

правительство привлекало поляков к военно-административной деятельности. В 

большинстве своем поляки жили в городах. По переписи населения 1897 года, в 

Казахстане насчитывалось 1 254 поляка. Преимущественно они проживали в 

Уральской, Семипалатинской, Акмолинской и Сырдарьинской областях. Большинство 

поляков представляло из себя ссыльных и членов их семей. К концу XIX века, кроме 

вышеуказанных этнических групп, на территории Казахстана появляются и 

представители других народов – евреи, мордвины, башкиры, удмурды, болгары, 

калмыки, эстонцы и другие. 

Политические репрессии и высылка в Казахстан политических заключенных. В 

ходе массовых политических репрессий и высылок на территории края оказались около 

одного миллиона человек вынужденных переселенцев. Часть из них осталась в крае, 

другая после периода политической оттепели уехала на историческую родину. Они 

проживали в самых разных регионах страны, прибывая к нам по разнарядке центра. 

Отправляясь на чужбину, они нашли здесь не только спасение, но и обрели вторую 

родину, друзей и близких. Значительная часть из них прошла через жесткое сито 

лагерной системы Казахстана, отсидев в КАРЛАГе, СТЕПЛАГе, АЛЖИРе, 

ЭкибастузЛАГе, ДжезказганЛАГе и т. д. В годы политической оттепели оставшиеся 

учителя, врачи, музыканты, композиторы, артисты, помогли Казахстану стать одной из 

самых высокообразованных, высококультурных и динамичных республик Советского 

Союза. 

С 1936 года началась массовая депортация целых народов. Тогда в крае 

оказались корейцы, поляки, немцы, калмыки, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, 

ногайцы, евреи, турки –месхетинцы, курды и представители многих других народов. 

Казахстан перед войной, в годы войны и после нее принял около 2 миллионов, 

депортированных и ссыльных (1 миллион 976 746 человек), в том числе корейцев – 98 

[22], 5 тысячи, немцев – 448 628, поляков – 35 960, чеченцев – 244 674, ингушей – 

80844, карачаевцев – 35 735, балкар – 16 819, греков – 37 619 и так далее. Все они 

оказались политически неблагонадежными народами, обвинены в предательстве и 

шпионаже в пользу вражеских государств и подлежали насильственному выселению в 

Казахстан и сопредельные республики. Многие из них выжили благодаря тому, что 

казахи поделились с ним последним хлебом и частью своего жилья. И это несмотря на 

то, что они сами пережили череду трагедий [4]. 

С 1954 года по решению руководства СССР началось освоение целинных и 

залежных земель. На целину выехали представители разных республик бывшего СССР. 
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В первой половине 1954 года только в Акмолинскую область прибыло 20 тысяч 

человек. А в Северный Казахстан в годы целины всего приехало 650 тысяч человек. 

Освоение целины поддерживалось целым рядом льгот и привилегий. Они имели 

бесплатный проезд, единовременное денежное пособие на главу семьи в размереот 500 

до 100 рублей и по 150–200 рублей на каждого члена семьи. Хозяева получали кредит 

на сумму 10 тысяч рублей с правом гашения в течение 30 лет. 1 500–2 000 рублей 

выдавали для покупки скота. И как результат, численность коренного населения к 1959 

году уменьшилась до 29%. За почти 60 лет казахи, составлявшие абсолютное 

большинство населения края, превратились в абсолютное меньшинство. В этом была 

повинна центральная власть. 

Но в целом между казахами и вынужденными и добровольными переселенцами 

складывались вполне мирные и терпимые отношения. В первую очередь из-за 

уникального характера казахов с его открытостью, толерантностью и гостеприимством 

и сострадательностью. В этой связи в «Доктрина национального единства 

Казахстана» подчеркивается: «Вторым основным принципом, на котором основывается 

наше национальное единство, является равенство возможностей для всех граждан, 

независимо от этнического или иного происхождения, вероисповедания и социального 

положения. Никто из нас не имеет изначальных преимуществ друг перед другом – этот 

принцип ложится прочным фундаментом под здание нашего единства. Он 

провозглашен в Конституции Республики Казахстан. Этот принцип означает, что 

каждый гражданин Казахстана имеет все шансы полностью реализовать свои 

возможности и добиться успеха, благодаря своим способностям, а не привилегиям или 

происхождению. Способности и талант, направленные на служение отечеству и 

обществу, должны развиваться свободно и не ограничиваться ничем» [1]. Таким 

образом, на протяжении почти 140 лет Казахстан стал полиэтническим обществом.  
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Аңдатпа. Мақалада ұлы Отан соғысы туралы Қарағандының батырлары 

естеліктерді сақтау тұралы карастылды. Әрі қарай Қазақ халқы, қай кезеңде болмасын 

өз азаматтарын ерте заманнан бастап патриоттыққа тәрбиелеу тұралы айтылды. 

Патриоттық тәрбиелеу онның дамудың негізі қалыптастырудың мәселелері 

карастылды.      

Түйінді сөздер: Ұлы Отан соғысы, Қарағандының батырлары, интернацио-

налдық (ұлтаралық татулық)  тәрбие, патриоттыққа тәрбиелеу. 

https://go.mail.ru/search?fm=1&q=%D0%A2%D1%83%D2%93%D0%B0%D0%BD%20%D0%B6%D0%B5%D1%80%2C%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%2C%20%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D2%B0%D0%BB%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D2%93%D1%8B%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B0&fr_spc=mix
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Ұлы Отан соғысы туралы Қарағандының батырлары  естеліктерді сақтау – әрі 

қарай дамудың негізі.Тарихты ұмытпау және оны мақтан ету – ұлт абыройының негізі, 

оның ұлттық мүдде, құндылықтар мен идеяларын жүзеге асырудың қабілеттілігі. Ұлы 

Отан соғысы – бізбен қатар өмір сүріп жатқан ата-бабаларымыздың, әжелеріміздің 

рухани жеңісі, ол жеңіс болмаса, біз де, біздің Отанымыз да болмас еді. Қазақтар 

ежелден басқа халықтардай Отанын, ұлтын сүйген. Батырларымыз бастаған қазақ 

халқы Отанын, жерін, ұлтын жаудан қорғаған. 

1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы Қарағандының батырлары – XX 

ғасырдың жаңаша тарихының маңызды парағы. Біздің санамызда ол шексіз қайғы мен 

қасіреттің құнымен қол жеткізген, ұлы ерлік пен жеңістің белгісіндей. Бұл 

адамгершілік ар-намыс  және тәуелсіздік үшін болған соғыс. Қандай бір халық 

болмасын отанын, елін, жерін сүймейтіні жоқ. Соның ішінде қазақ халқы да жалпы 

шығыс, оның ішінде түркі тілді халықтардай отанын, жерін, суын, табиғатын сүюге 

жастарды тәрбиелеу көне заманнан өзімен бірге дамып келеді [1]. 

Бірақ кешегі кеңес заманында таза ұлттық патриоттық тәрбиені жалпы кеңестік 

патриоттық-интернационалдық тәрбиемен алмастырды. 

Біз интернационалдық (ұлтаралық татулық) тәрбиені жоққа шығармаймыз. 

Қазақстан жағдайында тәрбиенің бұл саласы бүгінде де қажет. Бірақ патриоттық осы 

тәрбиенің түпқазығы болуы тиіс. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің “Қазақстанның 

болашағы-қоғамның идеялық бірлігінде” [2], “Тарих толқынында” [3] деген 

еңбектерінде идеялық мәселелерге топтасудың керек екенін айтып, бірігуге шақырып, 

бұл міндетті жүзеге асыруда білім берудің, отбасы, еңбек ұжымы сияқты дәстүрлі 

институттардың маңызды роль атқаратынын, олардың ықпалы ерекше тиімді 

болатынын баса айта отырып, “Біздің тағы бір аса маңызды идеологиялық 

міндеттеріміз-Қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу, әрбір азаматтың өзін-өзі айқын 

билеу.  Олай болса, осы міндетті орындау жолында тәрбие мәселесін қолға алып, 

ұрпақтарды аздырмай-тоздырмай қазіргі сауда-сатықтың, алдау-арбаудың ықпалына 

жібермей, етегіне сүйретпей еліміздің болашақ өркениетті дамуын алға бастыртатын 

адамдарын тәрбиелеуіміз керек”,- Президен [3]. 

1941 ж 22-маусымда фашистік Германия жасаған келісімді бұзып, КСРО 

аумағына соғыс жариялап, басып кірді. Ұлы Отан соғысының қарқыны осылай 

басталды. Елімізде 2 миллионнан астам адам әскери даярлықтан өтті. Қазақстандық 1 

млн. 200 мың жауынгер соғысқа қатысты.[4] 

Қазақстандық 500-дей солдат пен офицер, соның ішінде 98 қазақ Кеңес 

Одағының Батыры деген жоғары атаққа ие болды.Солардың ішінде  Қарағандының 

батырлары. Амантай Дәулетбеков Қарағанды облысының Жаңаарқа ауданында 1917 

жылы туды, Ұлты - қазақ. Кеңес Армиясы қатарына 1939 жылы шақырылып, әскери 

қызметті Шығыста бастады. КСРО Жоғарғы Кеңесі Төрапқасының 1943 жылғы 24 

желтоқсандағы Жарлығы бойынша Амантай Дәулетбековке Кеңес Одағының Батыры 

атағы берілді. Жаңаарқалық жауынгер Амантай Дәулетбековтің зеңбірегі қоршауда 

қалды. Аз ғана ержүрек артиллеристерге 18 танк және өздігінен жүретін 14 зеңбірегі 

қолдаған жаудың әскері нөсерлете оқ боратты. Бұл ұрыс екі сағатқа созылды. 

Фашистердің танктері өртеніп жатты. Құралайды көзге аткан артиллеристердің оғы 

немістің жаяу әскерлерін еріксіз жерге бүқтырды. Немістердің 14-ші шабуылында 

Дәулетбековтің зеңбірегі істен шықты. Бірақ ұрыс тоқтамады. Артиллеристер 

жақындаған жауды гранатпен жойып, мылтық пен автоматтан атты. Сөйтіп, 

Дәулетбековтің зеңбірегі ажал отының астында жүріп жаумен шайқаса берді. 

Дәулетбеков бастаған солдаттар жараланып, қансырағанда, гранаттары мен патрондары 
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бітіп, шөлмекке қяр жанар май таусылғанда ақырғы - шешүші ұрысты бастады. Олар 

атып түрып жаумен жекпе-жекке шықты. 

Бұл 1943 жылғы 9 шілдеде Поныри түбінде болды. Батырлар қаза тапты. Бірақ 

фашистер Амантай Дәулетбековтің артиллеристерінің позициясында қираған 29 

танкісін, өздігінен жүретін 13 зеңбірегін және 200-ге жуық солдатын қалдырды. Жау 

осы шепте тоқтатылды.[4] 

Қазыбек Бейсенұлы Нұржанов 1919 жылы Қарағанды облысының Ақтоғай 

ауданындағы Ақтоғай селосында туды. Ұлты - қазақ. Ол 1939 жылы Қызыл Армия 

қатарына қосылды. 5-ші атқыштар дивизиясы 61-ші истребитель дивизионының 

барлаүшылар взводы командирі, аға сержант Қазыбек Нұржанов Ұлы Отан соғысына 

1942 жылы сәуірде енді. Волга мен Орел түбінде соғысып, Зүш, Десна, Сож, Днепр, 

Друть, Березин өзендерінен өтті. Оның бүкіл соғыс жолы ерлік пен даңққа толы. 

Золотарев түбінде болған ұрыста Қазыбек бастаған бронебойшылар бөлімі жаудың үш 

танкісін жойып жіберді. 

 Қазақстандық жауынгер Волковысск қаласын алардағы ұрыста бүйірдегі қамту 

топты басқарды. Топтың батыл қимылдауы жау тобырын састырды. Гитлершілер соғыс 

техникасын, қару-жарақтарын тастап қашты. Қ. Нұржанов қашқан жауды қуып, 3 

фашисті тұтқынға алды. Оның бірі - офицер. Ержүрек Қазыбек шабуылдаушы жаяу 

әскерді соңына ерте Волковысскке бірінші болып кірді. Қала шетінде Қазыбек 

Нұржанов өте ауыр жараланды. 

КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасының 1945 жылғы 24 наурыздағы Жарлығы 

бойынша көрсеткен қаһармандығы мен ерлігі үшін Қазыбек Бейсенұлы Нұржановқа 

қаза болғаннан кейін Кеңес Одағының Батыры атағы берілді [4]. 

 ФЕДОР ИВАНОВИЧ УЛЬЯНИН 1915 ЖЫЛЫ САРАТОВ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ҚАЗІРГІ 

УЛЬЯНИНО, БҰРЫН БОЛТУНОВКА ДЕГЕН ЖЕРДЕ ТУҒАН. 1935 ЖЫЛЫ ОНЫҢ ӘКЕ-ШЕШЕСІ 

ҚАРАҒАНДЫҒА КӨШІП КЕЛЕДІ. ӘКЕСІ МЕН АҒАСЫ ВАСИЛИЙ СИЯҚТЫ ФЕДОР ДА №17 

КАЛИНИН АТЫНДАҒЫ ШАХТАДА КӨМІР ҚАЗДЫ. БІР ЖЫЛДАН КЕЙІН ФЕДОР ИВАНОВИЧ ӘСКЕР 

ҚАТАРЫНА ШАҚЫРЫЛДЫ.  

КСРО Жоғарғы Кеңесінің 1944 жылғы тамыздың 23-дегі Жарлығымен 170-ші 

атқыштар дивизиясы 422-ші полкінің батальон командирі, майор Ф.И. Ульянинге қаза 

болғаннан кейін Кеңес Одағының Батыры атағы берілді. 

Қарағанды кеншілері өздерінің Батыр әріптестерін қаланың құрметті кеншілері 

қатарына жазып, облыс орталығындағы көшелердің бірін оның есімімен атады.[4] 

 МУЛЛАЯР ИСЛАМГАРАЕВИЧ СЫРТЛАНОВ 1923 ЖЫЛЫ БАШКИРИЯДА ТУҒАН.  

1941 жылдан бастап Қарағанды шахталарында жұмыс істеді. 1942 жылы 

майданға аттанды. 

Днепр өзенінен өткендегі көрсеткен ерлігі мен батырлығы үшін оған Кеңес 

Одағының Батыры атағы берілді. 1944 жылы Муллаяр Исламгараевич қаза болды.[4] 

 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПОДСАДНИК 1922 ЖЫЛЫ ВИТЕБСК ОБЛЫСЫНДА ТУҒАН. 

ҰЛТЫ - БЕЛОРУС. АРМИЯ ҚАТАРЫНА ШАҚЫРЫЛҒАНҒА ДЕЙІН БАЛҚАШ ҚАЛАСЫНДАҒЫ М. 

ГОРЬКИЙ АТЫНДАҒЫ №1 ОРТА МЕКТЕПТЕ ОҚЫДЫ. 

1944 жылдың 15 шілдесінде 12 ИЛ-2 самолетінен тұратын топқа жетекшілік 

етуші Н. Подсадник алға жылжыған Кеңес Армиясы бөлімдеріне қарсы тұрған 

танктердің шоғырын бомбылау туралы тапсырма алды. Ауа райының қолайсыздығына 

қарамастан Н. Подсадник басқарған штурмовиктер жау жағының танктеріне жойқын 

соққылар жасады. Соның нәтижесінде жау әскерлері біздің бөлімдерге жақындай 

алмады. Н.Подсадниктің жауынгерлік жолы батырлыққа, ержүрек-тікке, ерлікке толы. 

КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасының 1945 жылғы 18 тамыздағы Жарлығымен 

ИЛ-2 самолетімен 101 әуе операциясын ойдағыдай орындауда көрсеткен жанқиярлық 
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ерлігі мен батырлығы үшін Николай Георгиевич Подсадник еліміздің ең жоғары 

наградасы — Кеңес Одағының Батыры атағына ие болды [4]. 

Қазақ халқы, қай кезеңде болмасын өз азаматтарын ерте заманнан бастап 

патриоттыққа тәрбиелеген.   Ел намысын ту қылып ұстаған, осынау сайын даланы 

жанталасқан жаудан аман алып қалған -бұл қазақ халқы еді. Еңсесі биік елдігіміздің 

ертеңі-қазіргі жас ұрпақ,жас жеткіншектеріміз батыр аталарымыздың бітіміндегі асқар 

жұртының шың басындай тәкаппар рухтарынан қуаттанып, қанаттанып, батырлық, 

отансүйгіштік қасиеттерді бойларына сіңіріп өссе, нұр үстіне нұр болар еді!  

Ендігі уақытта осы өткен тарихымызды өскелең ұрпақтың санасына мықтап 

сіңіру керек,тарихын білмейтін адам болмайды. Ерлік пен елдік қасиетінің рухани 

негізін ұлттық мұраларымызды білуі қажет. Батыр бабаларымыздың, олардың 

қыршынан өткен өмірі, жастық шақтары ,өткен жолдары,тау тұлғалары кімді болса да, 

ойланарлық нәрсе, оларда үлкен мән, үлкен өнеге,тұтас тәрбие жатыр. 

Жастар арасында 4 патриотизмнің маңызды бір бөлшегі бұл-ұлттық рух 

болатын. Жалпы патриоттық тәрбиені әңгімелегенде санамызға Отан,Ұлт түсінігі 

келеді. Ұлтқа, Отанға құрмет көрсету адам баласына тән нәрсе оны ешкім бөліп ала 

алмайды. Жас ұрпақты алдымен өз бабаларының бай дәстүрімен ерлікке тәрбиелеп, 

олардың намыс,парыз,ұлттық рух,отан алдында жауапкершілік сезімдерін ояту керек. 

Міне,сонда ғана тарихи тұлғаларымыздың өмір жолы,өнегесі арқылы тәрбиеленген 

ұрпақтан болашақта үлкен намысы бар тарихи тұлғалар шығады. 

Сонымен қорыта айтарымыз, қазақстандық патриотизм-бүкіл қазақстандықтарға 

тән. Себебі ортақ Отан, ортақ тарих, ортақ салт-дәстүр, ортақ қазақтың тілі. Басқа ұлт 

өкілдері қазақтың тілін білуі тиіс. 

Қазақстандық патриотизмнің негізі-ежелгі ұлттық салт-дәстүр, әдет-ғұрып, аңыз, 

ертегілер, жырлар, кешегі кеңестік ортақ дәуір, Ұлы Отан соғысындағы түрлі ұлт 

өкілдері-қазақстандық батырлардың ерліктері туралы тарихи деректер болып 

табылады. Туған жер – әркімнің шыр етіп жерге түскен, бауырында еңбектеп, қаз 

басқан қасиетті мекені, талай жанның өмір-бақи тұратын өлкесі. Оны қайда жүрсе де 

жүрегінің түбінде әлдилеп өтпейтін жан баласы болмайды. Туған жерге, оның 

мәдениеті мен  салт-дәстүрлеріне айрықша іңкәрлікпен атсалысу – шынайы 

патриотизмнің маңызды көріністерінің бірі. Бұл кез келген халықты әншейін біріге 

салған қауым емес, шын мәніндегі ұлт ететін мәдени- генетикалық кодының негізі.  

Біздің бабаларымыз ғасырлар бойы ұшқан құстың қанаты талып, жүгірген аңның 

тұяғы тозатын ұлан-ғайыр аумақты ғана қорғаған жоқ. Олар ұлттың болашағын, келер 

ұрпағын, бізді қорғады. Сан тараптан сұқтанған жат жұртқа Атамекеннің қарыс 

қадамын да бермей, ұрпағына мирас етті.  

Туған жерге деген сүйіспеншілік нені білдіреді, жалпы, бағдарламаның мәні 

неде?  

Бірінші, бұл білім беру саласында ауқымды өлкетану жұмыстарын жүргізуді, 

экологияны жақсартуға және елді мекендерді  абаттандыруға баса мән беруді, 

жергілікті деңгейдегі тарихи ескерткіштер мен мәдени нысандарды қалпына келтіруді 

көздейді.  

Патриотизмнің ең жақсы үлгісі орта мектепте туған жердің тарихын оқудан 

көрініс тапса игі. Туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен өзені тарихтан сыр 

шертеді. Әрбір жер атауының төркіні туралы талай-талай аңыздар мен әңгімелер бар. 

Әрбір өлкенің халқына суықта пана, ыстықта сая болған, есімдері ел есінде сақталған 

біртуар перзенттері бар [5]. 

Қазақстандық патриотизм мен ұлтаралық татулықтыққа тәрбиелеудің жолдары 

мен құралдары-ол түрлі іс-шаралар, тәрбие сағаттары, гумнаитарлық пәндердің 

мазмұны. 
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ҰЛТАРАЛЫҚ КЕЛІСІМНІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҮЛГІСІ 

 

Исақұлова А.Т. 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, 

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Қазақстан қоғамы бүгінде әлем сусап отырған татулық пен келісімді, 

саяси тұрақтылықты қамтамасыз етіп отыр. Мұндай ұстаным тәуелсіздік 

жылдарындағы мемлекеттің бүкіл ішкі саясатының өзегі болды. Қазақстан үшін 

төзімділік ұстанымы-тек қана саяси мәдениет емес, мемлекеттік ұстаным болып 

табылады. 

Түйінді сөздер: ұлтаралық келісім, бейбітшілік, саяси тұрақтылық, этносаралық 

тәжірибе, мәдени жаңғыру. 

 

Заманауи әлемде бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету - ғалымдар мен 

ойшылдардың ойларын толғандыратын маңызды мәселелердің бірі. Кез-келген 

мемлекеттің басты алаңдаушылығы адамдардың құқықтары мен бостандықтарын 

қорғау, олардың қауіпсіздігіне кепілдік беру екендігі даусыз. Біздің қиын кезеңімізде, 

нарықтардың интенсивті жақындауы, мәдениеттердің енуі және әлеуметтік-

экономикалық қатынастар дамуда. Сонымен қатар, қазіргі әлемнің жаһандануы, басқа 

мәдениеттерді түсінбеушілік немесе қабылдамау сияқты мәселелер оларды шешуді 

қажет етеді. Бүгінгі күні этносаралық, мәдениетаралық және дінаралық өзара келісім 

мен түсіністіктің кілттерін табу өте маңызды және қажет. 

Тарихи дамудың ұзақ жолынан өткен тәуелсіз Қазақстан бүгінде түрлі 

этностардың өкілдері бейбітшілік пен келісімде өмір сүретін бірегей аумақ болып 

табылады. Бейбітшілікті сақтау мен этносаралық диалогты жүргізудің баға жетпес 

тәжірибесі, негізінен, біздің мемлекетімізді көптеген басқа мемлекеттерден 

ерекшелендіреді. Қазақстан халқының көп ұлтты құрамының қалыптасу тарихының өзі 

революцияға дейінгі кезеңде пайда болды. 

Қазіргі кездегі Қазақстан халқының көпұлтты құрамын қалыптастыру 

проблемалары білім беру процесінде үлкен маңызға ие.  

Этносаралық бейбітшілік пен келісімді сақтау, жақын және алыс болашақта, 

қоғам мен мемлекет тұрақтылығының негізгі көрсеткіштерінің бірі, оның ұлттық 

қауіпсіздігінің кепілі болып табылады және солай болады. 

Бүгінгі күні Қазақстанда 140 ұлт өкілдері бірге өмір сүріп, жұмыс істейді және 

қоғамдағы этносаралық және конфессияаралық келісім мен төзімділікке ықпал ететін 

40-тан астам конфессиялардың үш мыңға жуық діни бірлестіктері бар. Тәуелсіздік 

http://referat.resurs.kz/ref/kazakstandik-patriotizmnin-negizderi-men-kaliptastiru-zholdari
http://referat.resurs.kz/ref/kazakstandik-patriotizmnin-negizderi-men-kaliptastiru-zholdari
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жылдары ішінде Қазақстан бүкіл әлемге ұлттық прогреске жетудің тиімді стратегиясы 

бар екендігін көрсетті, бұл халықтар арасындағы қарым-қатынас мәдениетінің 

қазақстандық моделінде көрінеді.  

Қазақстан қоғамы бүгінде әлем сусап отырған татулық пен келісімді, саяси 

тұрақтылықты қамтамасыз етіп отыр. Мұндай ұстаным тәуелсіздік жылдарындағы 

мемлекеттің бүкіл ішкі саясатының өзегі болды. Қазақстан үшін төзімділік ұстанымы- 

тек қана саяси мәдениет емес, мемлекеттік ұстаным болып табылады. Бүгінгі жағдайда 

әлемді өркениеттік, мәдениеттік және діни белгілері бойынша жіктеуге жол бермеу, 

әлемнің бірлігін, адамзаттың ортақ қатер алдында тұтастығын түйсіну айрықша 

маңызды.  

Халықтардың өзара қарым-қатынасы мәдениетінің қазақстандық үлгісі-бұл 

қоғамдағы шиеленістік, қақтығыстық жағдайды жеңу ғана емес, сонымен қатар, оның 

болашақта ұзаққа созылған қарсылық пен мәңгілік жек көрушілікке ұласып кетпеуінің 

алдын алу болып табылады. Қазақстан қоғамының бұндай жетістікке қол жеткізуі оның 

халқының ұжымдық субъекті ретіндегі және оның әрбір мүшесінің өз бойында 

ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін жоғары қоюында болып отыр. Бұған Қазақстан 

Республикасының алғашқы кезеңнен бастап зайырлы, құқықтық мемлекет ретінде 

дамуды қолға алып, өз конституциясында республика территориясында тұратын кез-

келген азаматтың толық құқықтылығына кепіл болуы үлкен ықпал етті. Қазақстан 

Республикасының Ата Заңында: «Тегiне, әлеуметтiк, лауазымдық және мүлiктiк 

жағдайына, жынысына, нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, дiни көзқарасына, нанымына, 

тұрғылықты жерiне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкiмдi, 

ешқандай кемсiтуге болмайды» деп азаматтарының өз құқықтарын толығымен 

пайдалануына мүмкіндік жасаған. 

Әлемдегі кез-келген Қазақстан секілді көп ұлтты мемлекеттің өзінің тұтастығы 

мен тәуелсіздігін сақтаудың негізгі шарттарының бірі - ол оның азаматтарының ұлтқа 

бөлінбей, бір қауымға, тұтас халық дәрежесіне біріктіру мәселесі. Сондықтан да, 

Қазақстан билігі өз азаматтарының ұлттық ерекшелігін сақтай отырып, жалпы 

қазақстандық ұлт дәрежесіне біріктіру саясатын ұстанған. Бұл бағытта негізгі назар әр 

ұлт өкілдерінің республика азаматы ретінде саяси топтасуы қарастырылған және ол 

ұлттардың мүдделерінің ортақтығына қатысты құрылып, мемлекеттік саясаттың 

жалпыұлттық құрылысында есепке алынуы қажет. 

Көптеген зерттеулер мен өмірлік тәжірибе көрсетіп отырғанындай ұлттар 

арасындағы келісім мен татулық этностардың өзара түсіністігі жағдайында ғана қол 

жеткізіледі. Бұл бағытта мәдениеттер арасындағы диалог қоғамның толеранттылығын 

артырады. Осыған сай Қазақстанда тәуелсіздіктің өткен жылдары ішінде этностардың 

өз тілі, салт-дәстүрлерін сақтау мен дамытуға қатысты үлкен жұмыс атқарылған. 

Қазақстанда бірнеше ұлт өкілдері тұрады, олар әртүрлі діндер мен 

конфессияларды ұстанады. Алайда, өмір көрсеткендей, республикада ұлтаралық 

текетірес жоқ, бұл қазақстандықтардың ерекше бейбітшілік сүйгіштік сипатының 

салдары. Бұл жер көптеген соғыстарды көрді. Бірақ жақында ғана тәуелсіздік алған 

елдердің басым көпшілігінен айырмашылығы, Қазақстан ұлттық және діни 

азшылықтарға ерекше назар аударып, адамның ар-ождан мен дін бостандығына 

құқықтары барынша жүзеге асырылуы үшін қолайлы жағдайлар жасауға тырысты.  
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Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. «Чосон» кәріс этномәдени бірлестігінің қалыптасу тарихы сонау Кеңес 

дәуірінен бастау алып тәуелсіз Қазақстанда өз бетімен дара этномәдени бірлестік 

ретінде құрылған кезеңнен  басталған болатын. Бірлестіктің негізгі мақсаты кезінде 

депортация арқылы көшіп келген   кәрістер өз қатарын сақтап ұлт ретінде жоғалып 

кетпей келешек ұрпаққа тілін, дәстүрін, тарихын дәріптеп насихаттау үшін және осы 

елмен ұлттар арасында достық тату-тәтті  қарым қатынасты орнату үшін жұмыстар 

атқару еді.   

Түйінді сөздер: Қазақстан Халық Ассамблеясы, этнос, ұлт, тіл, депортация, 

диаспора, көші-қон, этномәдени бірлестік, жексенбілік мектеп,  қауымдастық, халық, 

салт-дәстүр, әдет-ғұрып, қоныс аудару, кәріс тілі, иммиграция, ауылшаруашылық, 

кәсіпкерлер, тарих. 

  

Кәріс этносы қазіргі корей түбегінде ежелден дербес әлеуметтік-мәдени қауым 

ретінде қалыптасқан мемлекет. Көптеген ғалымдардың өзі кәріс тілін ежелгі тілдер деп 

танып алтай тілдік семьясына жатқызады.  

Қазақстандық кәрістердің тарихы иммиграция деп аталатын әлеуметтік 

құбылыспен байланысты. Қазіргі таңда корей түбегін мекендеген корейліктердің жалпы 

саны 65 млн. адам ал 5 млн.нан астам корейліктер елден тыс аумақта өмір сүреді, атап 

айтсақ ТМД, Қазақстан.  

Қазіргі Қазақстанда тұрып жатқан кәрістер ХІХ ғасырдың екінші жартысында 

ресейлік Приморьяға тарихи отанынан қоныс аударуға мәжбүр болған кәрістер.   

Ресейдің қоныстанбаған аймақтарына революцияға дейінгі уақытта жапон отаршылдық 

билігіне төзе алмаған аштықтан қырылған, кедейшілікке ұшыраған халық жақсы өмір 

іздеп осы аймақтарға қоныс тебуге мәжбүр болды. Патшалық Ресейдің ресми өкіметі 

бұл көші-қон мәселесіне  екі жақты қарауға тырысты: яғни аз қоныстанған ресейлік 

Приморья   кәрістердің келуімен жерді шаруашылық жағынан игерту және орыстарды 

да қоныстандыру мәселесін шешті. Ал келесі жағынан бұл аймақта кәрістердің 

көбеюінен қорыққан орыстар олардың ассимиляцияға ұшырағанын дұрыс көріп 

жергілікті орыстармен сіңісіп кету үшін оларға жер беріп жағдай жасауға тырысты.   

Ресейлік Приморья аймағына кәрістердің қоныс тебуі бірнеше онжылдыққа 

созылды. 1917 ж кәрістердің саны 100 мыңдаған адамға жетті және олардың көп бөлігі 

туған жерінде қолайлы жағдай туындағанда отанына қайта оралуға үміттенді. 

Дегенменде Ресейдегі революция кәрістердің тағдырын түбегейлі өзгертті. Олар Ресей 
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еліндегі революцияларға азаматтық соғыстарға тарихи отанын жапондардың отарлық 

тәуелділігінен азат етуге себепкер болады деген арман үмітпен белсенді түрде қатысты.  

Кеңес үкіметі орнағаннан кейін кәрістер жаңа коммунистік ұранмен Кеңес 

Одағының саяси-әлеуметтік және мәдени өміріне белсенді түрде араласып кетті. Бірақ 

1937ж Кеңес үкіметінің шешімімен кәрістер Қиыр Шығыстан мәжбүрлі түрде Орта 

Азия мен Қазақстанға қоныс аударылады.  

Еріксіз жер аудару үш бағытта жүрген болатын. Біріншісі - жоспарлы түрде, 

Қазақстанның ауыл шаруашылығы мен өнеркәсібін дамыту үшін, яғни, ел 

экономикасын көтеруге бағытталып көшірілген жұмыс күші. Екіншісі - 1936 жылдан 

бастап әлеуметтік топтар қудаланып еріксіз жер аудару. Үшіншісі - ең сорақысы, 

ұлттық белгіге қарап, күштеп көшіру. Оған Батыспен Шығыстан да, Орталық пен Таулы 

аймақтардан да көптеген ұлттар кірді. Олардың салт-дәстүрі де, тілдері де, тұрмыс-

тіршіліктері де күтпеген жерден өзгерді.  

Бұл жерде өздері де әзер-әзер күн көріп отырған жергілікті тұрғындар зорлықпен 

көшіп келгендерге қолынан келген барлық көмегін аямағанын басып айтқан абзал. 

Кәрістерді негізінен, қалалық орталықтардан алыс елді мекендерге қоныстандырды. Ол 

жерлерде мектеп, ауруханалар мүлде жоқ еді. Жергілікті халық және басқа ұлттармен 

араласуға, жанұя құруға, тіл, салт-дәстүр, ұлттық ұяңдық, томаға-тұйықтық, қуғын-сүр-

гін әсері, тағы басқа себептер қиындық туғызды. Міне, осы тұста өзінің ұлттық үрдісі - 

еңбекқорлығы арқасында, әсіресе, жер өңдеу, бақша өнімдерін отырғызу, суармалы 

жер-лерді игерудегі икемділіктері кәрістерді өздері жұмыс істеген колхоз-совхоз 

ұжымдарында беделге ие етті. Сондықтан да оларға сенім білдіріліп, арнайы корей 

колхоздары құрылды, басқа ұжымшарлардан кәрістерге арнайы жер бөлініп берілді [1]. 

Осы кезеңнен Қазақстандағы кәріс диаспорасының тарихы басталады. 

Қоныстанушылар еліміздің әртүрлі аймақтарына қоныстанып елдің тіршілігіне жылдар 

өткен сайын бейімделе түсті. Сталиннің езгісінен зардап шеккен жергілікті халық сол 

кездегі аштыққа қарамастан қоныстанушыларға қолындағы барымен бөлісуге тырысты. 

Олар екінші дүниежүзілік соғыстың  еңбек майданына да қатысты, тыңдыда игерді, 

шахта, кен орындарында қара жұмысты да жасады, күріш егіп майдан азығына азық-

түлік, киім кешек,  ақшалай көмек көрсетіп қоғам игілігі үшін аянбай еңбек етті.  

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінде кәрістердің қызметі партия аппаратында, 

үкіметте, әскерде, мәдениет және білім мекемелерінде жалғасты. Сталиннің өлімінен 

кейін кәрістер халық шаруашылығында, ғылым, өнерде тек биіктерден көріне бастады. 

Атап айтсақ әсіресе Орта Азиядағы Қазақстандағы кәрістердің ел өркендеуіне қосқан 

еңбегі елеулі. Социалистік еңбек ері 67 кәріске беріліп, өндірістік кәріс ұжымдары  

«Авангард», «Гигант», «3-і Интернационал», «Пахта-Арал», «Ленинский путь»  деген 

колхоздар құрып өзінің өндірістік күріш егу және рекордық өнім алуы бойынша 

жетістіктерін көрсетті [2].  Бұл колхоздардың орны  әлі күнге дейін елімізде сақталып 

қазіргі таңда жеке шаруашылық қожалықтардың еңбегімен күріш егу жұмыстары 

жалғасын табуда. Кәсіптік және ұйымдастырушылық қабілетінің арқасында көптеген 

кәрістер министрлік пен ірі кәсіпорындарда жетекшілік қызметтерін атқарды. Кәріс 

диаспорасының арасынан атақты ғалымдар, артисттер, спортсмендер, қоғамдық және 

мемлекеттік қайраткерлер топ жарып шықты.  

Дегенменде 80-жылдардың аяғында аға буын өкілдері туған тілінде сөйлеп 

тұрмыстық мәдени дәстүрін сақтап қалуға тырысқанымен де жас буын этномәдени 

ерекшеліктерін жоғалтып өз халықының тілін дәстүрін ұмытуға айналды. 

Корей халқы өзінің отанына, тіліне деген сүйіспеншілігін ұмытпаған халық. 

Сондықтан өзге елде жүрседе келешек ұрпағына тілін, тарихын, шежіресін 

ұмыттырмауға тырысты.  Олар әлі күнге дейін жастарға көзі көрген қариялары өткенді 

айтып еске түсіріп ұрпағына тек жақсы естеліктер қалдыруға тырысып келеді.  
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Қазақстан жерінде корей ұлты ретінде сақталуға себепкер болған игі істердің бірі бұл 

еліміздегі әр ұлт өкілдерінің орталықтарының жұмыс жасауы, өркендеуі себеп болды. 

Елімізде ұлт бірлігін сақтап тұру мақсатында  тәуелсіздік алғаннан кейін әрбір ұлттың 

өзінің қауымдастығын құруға жол ашты.  

Қазақстан Корей Қауымдастығы 1990 жылы тарихтың аумалы-төкпелі кезеңінде 

Кеңестер Одағы ыдырап, Қазақстан егемендігі мен тәуелсіздігін жариялайтын уақыт 

жақындаған кезде құрылды. Қазақстандағы корейлер қауымдастығының басты мақсаты-

кәрістер этносын Қазақстанның көпұлтты халықының құрамдас бөлігі ретінде дамыту 

еді [3].  

Қазақ халқының мақалы «Бақыттың негізі-бірлікте» дегендей көптеген 

этностардың бір шаңырақ астында өмір сүруі ұлттық бірліктің нәтижесі деуге болады. 

Әрбір халықтың діні, тілі, шығу тегі мен әлеуметтік жағдайына қарамастан бір елдің 

азаматындай отаным менің –Қазақстан деп туған жеріміз бәрімізге ортақ деп тануында.  

Қазақстандағы этномәдени бірлестіктердің қызметін жетілдіру үшін қолайлы 

жағдай жасалынған. Атап айтсақ: 

- тарихы, тілі, салт-дәстүрі, мәдениетін сақтау және дамыту; 

- Қазақстан халқының бірлігін нығайту, мемлекеттік тілді игеру; 

- Қазақстанның гүлденуіне үлес қосу; 

- этникалық мемлекетімен байланыс орнатып және дамытып   екі елдің қарым 

қатынасына, ынтымақтастығына негіз салу. 

1990 жылы Алматы қаласында Қазақстан корейлерінің құрылтай съезі өтті, онда 

корей мәдени орталықтарының Республикалық қауымдастығы құрылып кейіннен ол 

Корей мәдени орталықтарының Қауымдастығы деп өзгертілді. Қауымдастықты Юрий 

Андреевич Цхай басқарды. Барлық облыстарда дерлік ана тілін үйрену бойынша топтар, 

көркемөнерпаздар ұжымы құрылды. Алматы қаласындағы Корей Республикасының 

білім беру Министрлігінің білім беру мекемесі Білім беру Орталығы ашылған алғашқы 

күндерінен бастап мәдени орталықтарға зор көмек көрсетті. Қауымдастық корей өнері 

фестивальдарын өткізіп отырады, жалпы білім беретін мектептердің оқушылары мен 

жоғары оқу орындарының студенттері арасында тілді жетік білу бойынша 

республикалық сайыстар ұйымдастырылып тұрады.   Қазақстанның республикалық 

радиохабарларында 20 жылдан астам уақыттан бері корей тілінде хабарлар шығып  

«Коре ильбо» республикалық газеті шығарыла бастады.  Қазақстан корейлерінің 

Қауымдастығы ұлттық мәдениетті қайта өрлету мен дамытуға, халықтар арасындағы 

достықты нығайтуға, этносаралық келісімді сақтауға ұмтылады. Маңызды міндеттерінің 

бірі-халықаралық мәдени және экономикалық байланыстарды орнату және дамыту. 

Ұрпақтар сабақтастығына, жастар қозғалысын дамытуға көп көңіл бөлінеді.  

Қазіргі таңда тек еліміздің астанасында ғана емес Қазақстанның кәрістер 

қоныстанған аймақтарында да корейлер қауымдастығының филиалдары жұмысын 

бастап кеткен.  

  1989 жылы Ақтау қаласында тұрып жатқан кәрістердің құрылтай жиналысы 

ұйымдастырылып нәтижесінде «Чосон» ұлттық мәдени орталығы құрылды.  

Орталықтың алғашқы төрағасы Андрей Пак тағайындалды. Кейінгі жылдары кәріс 

мәдени орталығын банкир Ли Владимир, геофизик Владимир Ким, кәсіпкер Сергей 

Цой, кәсіпкер Феликс Ким басқарды, ал 2006 жылдан бері қазіргі таңға дейін 

республикалық қоғамдық бірлестік «Қазақстан кәрістер қауымдастығының»  Ақтаудағы 

филиалын Маденова Раиса басқарып келеді.  

Маденова Раиса Ивановнаның жалпы еңбек өтілімі 47 жыл, ал педагогика 

саласындағы өтілімі 43 жыл. Раиса Ивановна Маңғыстау облысында қоғамдық 

жұмысты белсенді атқарып келеді. Атап айтсақ «Қазақстан кәрістер 

Ассоциациясының», «Қазақстан халқы Ассамблеясының», Маңғыстау облысының 
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Қоғамдық кеңесі мен қоғамдық медиаторының президиумның мүшесі. Осы «Чосон» 

ұлттық мәдени орталығын басқаруға Райса Ивановна көп тер төкті. Оның басқаруы 

тұсында көптеген іс шаралар, кездесулер, қайырымдылық іс шаралары өткізілді.  

Маденова Раиса Ивановнаның өзі де көп ұлтты отбасынан шыққан азамат. Есімі 

орыс тілінде, тегі қазақ тілінде өзі кәріс ал күйеу баласы орыс азаматы, інісі украйн 

қызына үйленген. Оның қазақ тіліндегі есімі Райхан, бұл есімді қайын атасы келін 

болып түскенде атаған екен. Үйдегі отағасы суретші, дизайнер, архитектор Мырзабек 

Маденов. Отбасында екі қыз тәрбиелеп бірі банкир, бірі инженер мамандығымен 

қызмет атқаруда. Өзі кәріс ұлтынан бола тұра отбасында қазақ ұлтының салт дәстүрін 

сақтап, қазақтың ұлттық тағамдарын дайындаудың шеберіне айналған. «Қызымыз орыс 

ұлтының жігітіне тұрмысқа шыққанда барлық қазақ салт-дәстүрінің жөн-жоралғысын 

жасап тұрмысқа бердік»-деп мақтанышпен айтуда. Ал немересінің бір жасқа толу 

мерекесін кәріс ұлтының дәстүрі бойынша атап өткен. Осындай   отбасыда өмір сүріп 

келген Раиса Ивановна кәріс ұлтыныңда мұң-мұқтажын түсініп қайрымдылық іс-

әрекеттерімен аянып қалмаған. 

Педогогикалық тәжірибесін Ақтау қаласының энергетикалық колледжінде 

мұғалімдік қызметінен бастаған. 1993жылы директордың оқу-тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары болып қазіргі таңда директор кеңесшісі қызметінде қалды. Ал 2006 жылдан 

бері кәрістер этномәдени орталықтың қызметін белсенді түрде қазірге дейін 

жалғастырып келуде. Қызметі барысында көптеген мақтау марапаттарға ие болды. Айта 

кетсек: 2006 жыл -  Ы. Алтынсарин төс белгісі; 2010 жыл - Қазақстан кәрістер 

Ассоциациясының медалі; 2012 жыл - «Алтын Бірлік» медалі; 2012 жыл -   «Халық 

бірлігінің 20-жылдығына медаль»; 2013 жыл -  Ішкі Істер Министрлігінің медалі; 2014 

жыл -  «Ақтау - 50 жыл» медалі; 2014 жыл -  « Маңғыстау облысының 40 жылдығы» 

медалі; 2010 жыл -  «Нұр отан»» Маңғыстау облысының грамотасы; 2010 жыл -  

«Өрлеу» Маңғыстау облысының грамотасы; 2012 жыл -   «Өзі ісінің маманы» медалі; 

2010 жыл - «МАЭК-Казатомпром» грамотасы; 2011 жыл – ҚР білім және ғылым 

Министрлігінің грамотасы; 2012 жыл - Маңғыстау облысының кәсіподақ филиалының 

грамотасы; 2013 жыл - Маңғыстау облысының «ЗОЖ» департаментінің грамотасы; 2014 

жыл-Ақтау қаласының Ішкі істер басқармасының грамотасы; 2014 жыл - Маңғыстау 

облысының ішкі істер департаментінің грамотасы. 2019жылы «Құрмет» орденімен, 2020 

жылы «Қазақстан халық ассамблеясының 25 жылдығы» медальдерімен марапатталған 

[4]. 

Кәріс мәдени орталығының міндеті-кәрістердің тұрмыс тіршілігіне салт-дәстүрді 

енгізу, ана тілін жандандыру еді. Өйткені қазіргі жастар ана тілін ұмытып орыс тілінде 

сөйлеп, барлық қажеттіліктерін осы тілмен жеткізетін. Тағы қиындықтардың бірі 

ақтаулық кәрістердің арасында кәріс тілінен сабақ үйрететін мұғалімнің жоқтын қасы 

еді. Осындай қиындықтарға қарамастан 1994 жыл кәріс тілін оқыту бойынша 

жексенбілік мектептер ұйымдастырылды. Сабақ №9 орта мектепте жексенбі күндері 

өткізілді. Сабақ барысында әріптерден бастап буындарды, сөздерді оқып үйретіп, 

есімдерін жазып үйретті. Сабаққа тек балалар ғана емес жасы үлкен қарияларға дейін 

тіпті отбасыларменде келгендер болды.  

2016 жылы Ақтауда Достық үйінде «Чосон» корей этномәдени бірлестігінің 

тілдерді үйрету жексенбілік мектебі ашылды.  Маңғыстау облысы тілдерді дамыту 

басқармасының мемлекеттік әлеуметтік тапсырысы негізінде ұйымдастырылған   

жексенбілік мектепте қазақ және корей тілдерін тегін үйретілетін болды. Кәріс тілін 

үйренушілер бұл мектепте қос мемлекеттің мәдениеті, салт-дәстүрі, тарихы мен 

тұрмысы туралы білімдерін жетілдірді. Дәрістер әр жексенбі сайын өткізілді. 

Жексенбілік мектепте тіл үйренушілердің жасына шектеу қойылған жоқ, қарт-қарияда, 

жастарда, студенттер, оқушыларда тіл үйренуге құлшына кірісті.   
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«Адам баласы қаншалықты көп тіл білсе, соншалықты бай болады. Бұл 

жексенбілік мектептің жастар мен ересек буынның басын қосатыны мені қуантады. 

Олар тек мемлекеттік тілді ғана үйреніп қана қоймай, корей тілін де меңгере алады. 

Сондай-ақ, қазақ халқы мен корей ұлтының ұқсастықтары мен айырмашылықтарын да 

зерттеуге бет бұрамыз», - дейді «Чосон» корей этномәдени бірлестігінің төрайымы 

Раиса Маденова [5]. Сонымен қатар Есенов университетінде және Ақтау қаласындағы 

«Чосон» этномәдени бірлестігінде  кәріс тілінің курсы ашылып, студенттерде жасы 

үлкен кішіде тілді меңгеруге тағы бір мүмкіншілік алды.   Сабақ барысында кәріс елінің 

мәдениеті мен тарихы насихатталып, каллиграфия жазу өнерімен машықталды, кәріс 

тағамдарын өз қолымен дайындап үйренеді, корей ұлттық киімдері-ханбок киіп көріп, 

сондай-ақ корей кинофестивалдерін тамашалап, корей тілінде сөйлеу клубының 

жүмысына белсенді қатыса алады. Осында білім алған студенттерге    Пусан қаласында 

(Оңтүстік Корея) Тонгмен университетінде корей тілін оқытуға мүмкіндік беруде 

қарастырылған. 

Ақтау кәрістер мәдени орталығы ашылған күннен бастап кәрістер белсенділік 

танытып өзара үйлену, мерейтойларға  қатысып кәріс басылымы «Коре Ильбо» газетіне 

жазылушыларда көбейді. 

 «Чосон» этномәдени бірлестіктің жұмысына үлкен көмек көрсеткендердің 

қатарында  аға буын өкілдері Лагай Анна Григорьевна, Ким Эхман Авенирович, Ян 

Давид Геннадиевич, Ян Алла Григорьевна, Хван Юрий Николаевич, Хван Жанна 

Алексеевна, Цхай Зоя Даниловна, Ли Лидия Алексеевна, Сидорова Тамара Михайловна. 

Олар қалалық және облыстық сипаттағы қоғамдық іс-шаралар ұйымдастырып көптеген 

жобаларға және сайыстарға- «Время, События, Люди», «Живая память», «Во имя 

будущего», «Помнить и не забывать», «Здоровье нации – богатство страны», «Мен 

қазақ тілін білемін», «Менің отаным – Қазақстан» белсенді қатысып келеді [6] . 

Жалпы кәріс салт-дәстүрінің тарихына үңілетін болсақ қазақ салт-дүстүріне 

ұқсас жерлері де бар. Оларда отбасында көп бала тәрбиелеп, баланың дүниеге келуін, 

бір жасқа толуын үлкен мереке етіп тойлаған. Корей халқында үш мерекені атап өту 

міндет санаған. Ол біріншіден баланың туған күні; екіншісі – үйлену тойы; үшіншісі – 

мүшел тойы (алпысқа келуі). Үйлену тойы міндетті түрде сенбі, жексенбі күндері 

өткізіледі. Келінді үйге кіргізгенде оның жолына ақ мата жайып, үстіне күріш төгеді. Ол 

келіннің жолы ақ және ырзықты болсын деген тілекті білдіру. Бір жағынан қазақ 

халқының қызын ұзатып шығарып салғандағы алдына ақ мата төсеуі екі халық 

арасындағы ұқсастық пен үндестікті көрсеткендей. Корей халқында кейбір 

мейрамдарды жыл мезгіліне, шаруашылыққа байланысты өткізген. Соның ішінде жаңа 

жылды салтанатты етіп тойлап өткізуге ерекше көңіл бөлген. Олар жаңа жылды қалай 

көңілді өткізсең, жаңа егіннің өнімі де мол болады деп есептеген. Көктемнің басы мен 

егін салу кезін де көңілді өткізген. Ал егін жинау орақ басталу кезінде жаңа егіннің 

өнімінен түрлі тағам даярлап ұлттық ойындар   мен той өткізуді дәстүр ретінде 

танылған. Осы егін жинау кезіндегі мейрам қазақтың кезінде тойланған «алтын күз» 

мерекесіне ұқсайды. Қазақтарда күзде жинаған егін өнімімен бөлісіп жәрмеңке 

ұйымдастырып қысқа азық жинауы да осы кәрістердің күзгі мерекесінде әрекеттерімен 

бірдей. 

Кәріс этномәдени бірлестігі жыл сайын ұлттық мерекелер шығыс күнтізбесі 

бойынша «жаңа жыл –Сольналь», күзгі егін мерекесі-«Чхусок», «ата-аналар күні», 

«салт-дәстүрді сақтаймыз және құрметтейміз» деген іс-шаралар ұйымдастырып жоғары 

деңгейде қонақтар шақырып атап өтеді.  

Ақтау қаласының кәрістері осындай салт-дәстүрді дәріптейтін мерекелерді атап 

өтуді ұмытпай жалғастырып келеді. Депортация кезінде қоныс аударған кәрістер 

санғасырлық ұлттық салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын өз дәрежесінде сақтап жастарға 
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тәлім-тәрбие болсын деп үлгі ретінде мерекелік іс-шараларға  жастарының үлкендігіне 

қарамастан өздері қатысып бар өнерлерін ортаға салады. 

«Қазақстан кәрістері ассоциациясы» Республикалық қоғамдық бірлестігі-

нің Ақтау қалалық филиалы Сольналь мерекесін жыл сайын атап өту дәстүрге 

айналған. Тағылымды іс-шараға аталмыш бірлестік жастары мен қариялары және 

арнайы шақырылған қонақтар қатысып тұрады.  

Сольналь кәрістер үшін отбасылық бірліктің символы іспеттес. Іс-шарада 

бірлестік жастары шараға келген үлкендерге деген сыйластығын білдіру мақсатында 

«себэ» рәсімін (бас ию) жасайды. Ал, үлкендер өз кезегінде жастарға батасын береді. 

Бұл күнде жақсы көңіл-күйде болу жыл бойына жақсылықтардың көп болуына 

себепші болады, сондықтан да кәріс халқы бұл күнді кең ауқымды тойлайды.   Бұл күні 

біздің кішілеріміз үлкендерге өздерінің құрметін көрсетіп, оларға барынша қамқорлық 

жасайды. Біз бүгін өзіміздің этномәдени бірлестігіміздің үлкен буынын шақырып 

оларға қолдан келгенше сый-сияпатымызды көрсетіп жатырмыз. Сонымен қатар, бұл 

күні біз өмірден озған ата-бабалар әруағын еске аламыз. Бұл дегеніміз өз кезегінде 

өткенді ұмытпай, ұлықтау дегенді білдіреді»,-дейді Қазақстан кәрістері ассоциациясы» 

Республикалық қоғамдық бірлестігінің Ақтау қалалық филиалының төрайымы Райса 

Маденова-Хван. Іс-шара аясында мерекелік концерттер ұйымдастырылады. Онда кәріс 

тілінде әндер шырқалып, бишілер би билейді. 

Бұл мереке Қазақстан халқының әр алуандығын тағы бір еске түсіргендей   және 

мерекені достықтың, татулықтың мерекесі  деп түсінеміз [7]. 

Аталып өткен мерекелердің бірі бұл «Чхусок» мейрамы  «Чосон» корей 

этномәдени бірлестігінің бастауымен жылда тойланады. Дәстүрлі мерекеге Маңғыстау 

облысындағы Қазақстан халқы ассамблеясының басшылығы, Маңғыстау облысы 

әкімінің аппараты  және қаламыздың сыйлы қонақтары мен жастары  қатысып тұрады. 

«Чосон» корей этномәдени бірлестігінің төрайымы Маденова Раиса Ивановна келген 

қонақтарды корей халқының мәдениетімен, салт-дәстүрімен, өнерімен таныстырып 

«Чхусок» мейрамында корей халқының ұлттық тағамдары және қолөнер 

бұйымдарының көрмесін ұйымдастырады. Салтанатты шарада ән шырқалып, би 

биленіп, қызықты ойындар да ойнатылып мерекені қызықты өткізуге тырысады. 

 Міне этномәдени бірлестігінің міндеті осы ата бабасынан қалған әдет 

ғұрыптарды, салт-дәстүрлерді ұмыттырмай жастарға жеткізу оларды қайырымды іс 

жасауға шақыруды өздеріне парыз тұтқан. Сондықтан «Чосон» этномәдени бірлестігі 

әрдайым жастармен бірге қаламызда ұйымдастырылған  «Ағаш отырғызу», «Кел, 

қайрымдылық жасайық», «Мектепке жол», «Жақыныңа көмек»  қайырымдылық 

акциялары мен «Жомарт жүрек» және «ҚХА- 20 қайырымдылық ісі» атты 

республикандық акцияларына қатысып тұрады  [8].  

Тіпті қазіргі елімізде және әлемде болып жатқан пандемия кезінде де  "Чосон" 

кәріс ЭКО мүшелері мұқтаж отбасыларға азық-түлікпен көмек көрсету бойынша 

қайырымдылық акциясын өткізді. Акция Корея Республикасының Қазақстандағы 

Елшілігінің демеушілігімен жүзеге асырылды. "Чосон" корей этномәдени бірлестігінің 

төрайымы Маденова Раиса Ивановна халыққа үндеу жолдап, үйде болуға шақырып   

өлең жолдарында арнады. Раиса ханымның өлең жолдарында халықты бейбітшілікке, 

ынтымаққа, сабырлыққа шақыруды байқауға болады.  

Бұл кәрістердің осындай әрекеттерінен  біз елімізде әрбір ұлттың бірлікте 

ынтымақтастықта өмір сүруге деген ұмтылысын бір біріне деген сүйіспеншілігін 

көреміз. Кәріс ұлты өзінің еңбекқорлығымен үлгі боларлықтай халық. Қандай қиын 

кезеңдерде де артқа шегінбей тек алға ұмтылып жұмылған жұдырықтай бір біріне 

қамқор болумен ерекшеленеді.   
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КӨП ҰЛТТЫ ҚАЗАҚСТАН: ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ ЖӘНЕ 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЭТНОСТАР ӨКІЛДЕРІҢІҢ ЕЛДІҢ ДАМУЫНА 

ҚОСҚАН ҮЛЕСІ 

 

Басышықызы Д. 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, 

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада қазақ халқы мемлекет құрушы ұлт деп нық сеніммен 

айта аламыз. Халқымыздың басым бөлігі – қазақ. Сонымен бірге өзімізді, ұлттық 

намысымыз бен қадір-қасиетімізді және тілімізді құрметтей отырып, еліміздің дамуына 

үлесін қосып жатқан басқа да отандастарымызға құрметпен қарауымыз керек. 

Қазақстанның және оның барлық азаматтарының мықты және тартымды болашағының 

бейнесін тек бірлесе қалыптастыруға болады. Халықтың үштен бірі – түрлі этнос 

өкілдері. Қазақстанның жетістіктеріне қосқан олардың үлесі баршаға аян және біз осы 

әлеуетті одан әрі арттыруға тиіспіз. 

Әсіресе, бұл этникалық топтар бір аумақта шоғырланған жерлерге қатысты. Бір 

жағынан онда осы этностардың дәстүрін, тілі мен мәдениетін сақтау және дамыту үшін 

тиісті жағдай жасалған. Ал екінші жағынан осы негізде біз мәдени, лингвистикалық 

және әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан ашық, оқшауланбаған қоғамдастықтарға 

қолдау көрсетуіміз керек. 

Түйінді сөздер: Ассамблея, Этнос, ұлт, білім беру жүйесі, этномәдени тәрбие, 

этносаралық қатынастар,  ұлтаралық қатынастар. 

 

Бүгінгі таңда әлемде этникалық және этносаралық процестердің күрделенуі 

байқалуда. Кез келген саяси, экономикалық, мәдени немесе дінге қатысты оқиғалар 

этникалық сипат алуда. Этностың әртүрлі компоненттерінің өзгеруі тарихи даму 

барысында этникалық процестер атауына ие болған. Этникалық қоғамның өзгеруі 

немесе этникалық процестер адамзаттың әлеуметтік-экономикалық және мәдени 

дамуымен бірге жүріп бір-бірімен тығыз байланысты болады. Бұл өзгерістерді 

тудыратын процестер этникалық қауымдастықтың жақтарына әсер етуі әр түрлі. 

Алғашқы қауымдық құрлыстан қазіргі кезеңге дейінгі қоғамдық тарихи формацияның 

https://assembly.kz/news/a-tau-k-risteri-solnal-merekesin-atap-tti/
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ауысып отыруына байланысты олардың ішінде ең әуелі әлеуметтік-экономикалық 

процестерді бөліп алуымыз қажет.  

Этностың әртүрлі компоненттерінің өзгеруі (рухани және материалдық 

мәдениеттің жеке элементтері, тіл, әлеуметтік құрылымдар, сана және т.б.), тарихи 

даму барысында этникалық процестер атауына ие болған. Этникалық қоғамның өзгеруі 

немесе этникалық процестер адамзаттың әлеуметтік-экономикалық және мәдени 

дамуымен бірге жүріп бір-бірімен тығыз байланысты болады. Бұл өзгерістерді 

тудыратын процестер этникалық қауымдастықтың жақтарына әсер етуі әр түрлі. 

Алғашқы қауымдық құрлыстан қазіргі кезеңге дейінгі қоғамдық тарихи формацияның 

ауысып отыруына байланысты олардың ішінде ең әуелі әлеуметтік-экономикалық 

процестерді бөліп алуымыз қажет. Мәнді өзгерістерге алып келетін этностардың өзара 

әрекетін этникалық процесс деп атайды. Оның эволюциялық және трансформациялық 

бағыттары болады. Эволюциялық бағыты этностың негізгі элементерінің, ең алдымен 

тіл мен мәдениеттің сапалы өзгерісін білдіреді. Трансформациялық этникалық процесс 

ұлттық тиесілікті алмастыруға алып келетін өзгерістерді қамтиды, оның негізгі этапы 

этникалық өзіндік сананың алмасуы болып табылады.Трансформациялық біріктіруші 

процестер консолидация, ассимиляция және интеграция түрінде жүзеге асады [1]. 

Консолидация — тіл мен мәдениеті жағынан бір-біріне жақын бірнеше дербес 

халықтардың біртұтас ірі этносқа бірігуі. Мысалы, XV ғасырда түрік тілдес 

тайпалардың қазақ этносына бірігуі. 

Ассимиляция — көбіне саны аз халықтың өзге ірі этностың құрамына сіңіп 

кетуі, нәтижесіне өзінің этникалық қасиеттерін жоюы. 

Мысалы, монғол тілдес тайпалардың Алтын Орда заманы тұсында 

қыпшақтармен ассимиляцияланылуы. Интеграция — тілі мен мәдениеті әртүрлі 

бірнеше халықтардың ортақ белгілері пайда болуына байланысты бірігуі, бірақ 

олардың тұрақтылығы мен беріктілігі шамалы, ұзақ өмір сүрмейді [2]. 

Қазіргі мемлекеттер көп этносты болуына байланысты мемлекет тарапынан 

үлкен көңіл бөлуді талап ететін этносаралық қатынастар әр алуандығымен 

ерекшеленеді. Көп ұлтты мемлекеттің маңызды міндеті — ұлтаралық қатынастарды 

оптимизациялау. 

Халықаралық қатынастар субъектілерінің өзара әрекет етуінің ең қолайлы 

нұсқаларын іздестіру және жүзеге асыру болып табылады. Қазақстан Кеңес Одағынан 

кейінгі кеңістікте ғана емес, дүниежүзілік деңгейде де көп этносты және көп 

конфессиялы елдер қатарына жатады. 

Тәуелсіз Қазақстанның реформаторлық практикалық дәуірінің кезеңі 90-

жылдардың ортасынан бастап мемлекеттік саясаттың ұлтаралық ынтымақтастық пен 

ішкі тұрақтылыққа қарай бағдар ұстауға көшумен сипатталады. Үкіметтің мәдени 

саясаты 1996 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік тиесілігін қалыптастыру 

концепциясын ұсынды.  

1995 жылдың наурыз айында ҚР Президентінің жарлығымен Қазақстан 

халықтарының Ассамблеясы құрылды. Осыған байланысты тіл мен білім, мәдени 

мұраларды сақтау, бұқаралық ақпарат құралдарымен үйлесімділік, миграция мәселелері 

мен сыртқы байланыстар, ұлттық саясат концепцияларын дайындау, сонымен қатар, 

ұлттық мәдени орталықтар мен кіші ассамблеялар істері мен мәселелері жөнінде 

комиссиялар құрылды. Елімізде біртұтас әлеуметтік мәдени кеңістік қалыптастыру 

азаматтық идентификация мәселесін күн тәртібіне қойды.  

Қазақстанның ұлттық саясаты, қазақтардың ұлттық егемендігін мойындай 

отырып, қазақстан халқының бірыңғай азаматтық саяси қауымдастық ретіндегі 

егемендігі, маңызды өзгешеліктері бар этностардың болуын, тіпті олардың ортақ 

мақсаттары мен мүдделерінің пайда болуыңа, ортақ сана-сезімнің қалыптасуына, яғни 
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этносаралық қауымдастықтың пайда болуына ықпал ететін іс-қимылы болуын талап 

етеді. Этносаралық қауымдастық — ол жаңа этнос емес, суперэтнос емес, ол 

этносаралық қауымдастық, яғни бөліктерден құралған тұтастық. 

Этносаралық бірігу — этностарды біріктіретін айтарлықтай икемді процес 

болып табылады, өйткені, бір жағынан өзіне тән этникалық ерекшелік сақталады, басқа 

тұстан қарасақ, өзара іс-әрекет арқылы сана сезімнің ортақ белгілері, ортақ мақсаттары 

қалыптасады. Бүгінгі танда Қазақстан сияқты көп этносты, көп нәсілді және көп 

конфессиялы мемлекет үшін осы жол ең ұтымды да болып табылады және тату-тәтті 

өмір сүріп, қарым-қатынастарына төзімділік сақтаудан асқан ақылды осы күнге дейін 

адамдар ойлап таба қойған жоқ. Қазақстан Республикасында өтпелі кезеңде ұлтаралық 

қарым-қатынастарды реттеуге арналған әдістерді әзірлеу жөне жағдайды бағалау ісінде 

мемлекеттің рөлі зор.  

Ұлттық саясатты іске асыруда, оның мазмұндылығындағы ең бастысы — ұлттық 

мүдделерге олардын:  

1. Қауымдастығын; 

2. Айырмашылықтарын; 

3. Қақтығыстарға ескере отырып қарау.  

Ұлтаралық қатынастардың жеке субъектілерінің түпкі мүддесі мен мемлекет 

ауқымындағы жалпы ұлттық мүдделердің бір болуының объективтік негізі бар [2]. 

Қазіргі кезде этносаралық қатынастар мәдениетінің төмендігі мәдениетаралық 

диалогтың сындарлылығына кедергі келтіруі, этносаралық қатынастардағы 

толеранттылықтың көрінуіне әсер етуі жағдайды қиындатып отыр. Мұндай жағдайдың 

себептері этносаралық өзара әрекеттесуде басқа адамдардың пікірлеріне төзбеушілік, 

өзімшілдік, ішкі дұшпандық, амбиция, категориялық үкімдер, ымыраға келе алмау, 

ақыл-парасаттың жеткіліксіздігі, ұлттық алалаушылықтың болуы, қоғамда және әлемде 

болып жатқан нақты процестерді түсінбеу сияқты жойқын элементтердің болуы болып 

табылады. Мемлекеттік ұлттық саясаттың басты міндеті ұлттар мүдделерін және ұлттар 

мүдделері арқылы басқару. 
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Аңдатпа. Бұл мақалада Қазақстан Республикасының ұлттық саясатының ең 

басты қағидасы ретінде негізделген Қазақстан халқы ассамблеясының құрылу тарихы, 

атқаратын қызметтері, ұйымдастырушылық құрылымдары,  этномәдени орталықтардың 

мәселелері және полиэтносты қоғамдағы этносаралық қатынастардың жағдайы, даму 

үрдісі баяндалады. 
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Түйінді сөздер: Этнос, ассамблея, диаспора, этносаралық қатынас, миграция, 

этно – мәдени орталықтар, референдум, ҚХА және т.б. 

 

«Бүгінгі күнді түсініп-түйсіну үшін де,  

болашақтың дидарын көзге елестету үшін де  

кешегі кезеңге көз жіберуіміз керек» 

Н. Ә. Назарбаев 

 

Қазақстан өз тәуелсіздігіне қол жеткізгеннен бастап, Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев ұлттық саясаттың концептуалдық, 

идеологиялық негізін қалады. Оның екі басты бағыттары жүзеге асырылып келеді. Бірі, 

қазақ халқының ұлт ретінде қайта өрлеуі және ұлттық тәуелсіздігі мен 

мемлекеттілігінің, тарихы мен тілінің, мәдениеті мен салт-дәстүрінің дамуы. Бұл 

Қазақстан қоғамы мен оны ұйыстырудың берік негізі. Екіншісі, «Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Конституциялық Заңда атап 

көрсетілгендей, қазақ халқымен тарихи тағдыры біріктірген Республиканың барлық 

азаматтары біртұтас Қазақстан халқын құрайды және ұлтына қарамай барлығы тең 

құқыққа ие. Бұл Қазақстан Республикасының ұлттық саясатының ең басты қағидасы 

ретінде негізделген. Соның нәтижесінде мемлекеттің тұрақты дамуы және 

реформалардың дұрыс жүзеге асырылуын қамтамасыз етуге этносаралық келісім 

саясаты басым бағыт болып саналды. Кеңестік дәуірден кейін Қазақстанда 

мемлекеттіліктің қалыптасуының ерекше сипаты этносаралық келісім мен 

тұрақтылықты сақтау болды. Полиэтносты қоғам жағдайында этносаралық келісім 

және толеранттылық мәдениетке тәрбиелеу мемлекеттік саясат деңгейіне көтерілді. 

Сонымен, 1995 жылдың 1 наурызда Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жарлығымен Мемлекет басшысы жанындағы консультативті-кеңесші орган – 

Қазақстан халқы ассамблеясы құрылды [1]. 

Алайда, Елбасы Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқы ассамблеясын құру туралы 

идеясын алғаш рет 1992 жылы Тәуелсіздіктің бірінші жылына арналған Қазақстан 

халқының бірінші форумында жариялаған. Осындай институтты құру қажеттілігі саяси 

тұрғыдан, сондай-ақ жаңадан құрылған, тәуелсіз, полиэтносты, поликонфессиялық 

мемлекеттің тұрақты дамуы тұрғысынан туындаған болатын. Аталған бастама 

мәдениет аралық диалогты нығайтудың жаңа кезеңінің негізін қалап, этносаралық 

қатынастарды дамыту мәселелерін жоғары деңгейде шешуге мүмкіндік жасайтын 

әлемдік тәжірибедегі тың бағыт болды. Жиырма бес жылдық тарихында Қазақстан 

халқы ассамблеясы қарқынды дамып, елеулі өзгерістерді бастан кешірді. Оның дамуы 

барысында Н.Ә.Назарбаевтың этносаралық толеранттылық және қоғамдық келісімнің 

қазақстандық моделін қалыптастырды. Осы жылдар ішінде Қазақстан халқы 

ассамблеясының институционалдық құрылымы нығайып, қоғамды ұйыстырушы 

әлеуеті күшейіп, халық дипломатиясының маңызды күретамырына айналды. Бүгінгі 

Қазақстан халқы ассамблеясы Елбасы Төрағалық ететін конституциялық орган болып 

табылады. Бұның өзі – оның ерекше мәртебесінің айқын көрінісі. 

Әлемде кез-келген полиэтносты мемлекет өз еліндегі этносаралық 

қатынастардың дара моделін теориялық жүзінде анықтап, практикада оны жүзеге 

асырады. Бұл полиэтносты мемлекеттер үшін шынайы жағдайларға үйлесетін және өте 

қажет етілетін шешімдердің бірі болып табылады. Осы айтылған этносаралық 

қатынастардың моделдерін анықтау арқылы полиэтносты қоғамдағы этносаралық 

қатынастардың жағдайын және оның даму үрдісін білуге мүмкіндік береді [2]. 

Әлем тәжірибесінде, этносаралық қатынастардың түрлі моделдері кездеседі: 

солтүстік Американың, оңтүстік Американың, Еуропаның, Россияның, Қытайдың және 
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т.б. елдердің өзіне тән моделдері бар. Қазақстан өз егемендігіне қол жеткізгеннен кейін, 

өмірлік маңызы бар этносаралық қатынастарды реттеу мәселесін бірден алға қойды. 

Алайда, өз салт-дәстүрі, тарихымен ерекшеленген Қазақстан, айтылған этносаралық 

қатынастардың түрлі моделдерінің ешқайсысынада сәйкес келмеді. Соның нәтижесінде 

Қазақстан өзіне ғана тән этносаралық қатынастардың дара моделін – қазақстандық 

моделді қалыптастыруға тиіс болды.  

Қазақстан халқы ассамблеясы Қазақстан мемлекетіндегі этносаралық келісімді 

нығайтудағы теңдесі жоқ маңыздылыққа ие болды. Қазіргі уақытта, бұл бастаманы 

Елбасы Қазақстан халқының жағдайларын толыққанды біліп, өзінің көрегендігі және 

сабырлығымен халқының болашағына жасаған болжаудың сәтті іске асуы деп айтуға 

болады. Сонымен қатар, бұл екінші жағынан Қазақстан халқы Елбасымен бірге 

сеніммен жасалған тарихи шешім болып табылады [3]. 

2020 жыл – Қазақстан халқы ассамблеясының 25 жылдығы. Осы жиырма бес 

жылда, Қазақстан халқы ассамблеясы Қазақстан халқына, және бүкіл әлем 

мемлекеттеріне бейбітшілік пен келісімді насихаттап, этносаралық және 

конфессияаралық толеранттылықтың қазақстандық моделін паш етіп келеді. Осындай 

әлемде теңдесі жоқ механизмді құру Елбасының бастамасы болғаны баршамызға 

мәлім. 1995 жылы 16 ақпанда Президент Н.А.Назарбаев еліміздегі ұлттық мәдени 

орталықтардың жетекшілерімен кездесу өткізді. Сонда, Елбасы еліміздегі этносаралық 

келісімді сақтау және оны одан әрі нығайту үшін республикада жаңа қоғамдық 

институттың керектігін атап айтты. Содан, Елбасы «Қазақстан халқы ассамблеясын 

құру туралы» Жарлыққа қол қойғаннан кейін, ассамблеяның 1-ші сессиясы 1995 жылы 

24 наурызда Алматы қаласында өтті. Оған қатысуға барлық облыстарда кіші 

ассамблеялар құрылып, олардан 260 делегат сайланып, 40 ұлттық-мәдени 

орталықтардың өкілдері енген. Сессияда, Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Назарбаев баяндама жасап, ассамблеяның ұйымдастырушылық құрылымдары 

белгіленді. Сонымен, Қазақстан халқын ортақ мүддеге біріктірген Қазақстан халқы 

ассамблеясы Президент жанындағы консультативті-кеңесші орган ретінде жұмыстарын 

нақты бастап кетті [4]. 

Қазақстан халқы ассамблеясының бүгінгі жетістіктері оның құрылудағы алға 

қойған мақсаттарымен тікелей байланысты. Ассамблеяның басты мақсаты: 

Қазақстандағы барлық этностардың рухани тұрғыда қайта жанғыруы мен дамуын 

қамтамасыз ету; өркениеттік және демократиялық ұстанымдарға, мемлекеттік ұлттық 

саясатта барлық этностардың мүддесіне деген құрметке негізделген ұлтаралық қатынас 

мәдениетін қалыптастыру болды. Себебі, сол кездегі посткеңестік елдердің барлығында 

ұлтаралық татулық, этносаралық бірлікті сақтау мәселесі басым болды.  

Қазақстан халқы ассамблеясының көтерген бастамалары мемлекеттік деңгейде 

қолдауға ие болды. Мысалы: 1995 жылы сәуірде Қазақстан халқы ассамблеясы 

республика тарихында алғаш рет Қазақстан республикасы Президентінің өкілеттілігін 

2000 жылғы 1 желтоқсанына дейін ұзарту жөніндегі жалпыхалықтық референдум 

өткізу туралы бастама көтерді. Мұндай маңызды қоғамдық бастамадан кейін іс жүзінде 

ассамблея көпұлтты Қазақстан халқын топтастыратын белсенді қоғамдық институтқа 

айналды. Қазақстан халқы ассамблеясы 1995 жылғы Конституцияның қабылдануына да 

үлкен қолдау білдірді. Осы тарихи оқиғалар еліміздің құқықтық, саяси өміріне оң 

ықпал әкелді.  

Ассамблеяның белсенді қызметінің нәтижесінде Қазақстандағы этностардың 

мәдени өмірі де жандана бастады. Ассамблея этникалық топтар арасындағы 

ұйымдастыру жұмыстарының орталығына айналды. Ассамблея органдарына 

мемлекеттік мәртебе берілуіне байланысты этномәдени орталықтардың мәселелері 

жедел шешімін тапты. Сонымен қатар, Ассамблея Кеңесінің шешімімен этномәдени 
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орталықтарға қаржылай және ұйымдастыру жұмыстары бойынша көмек көрсету 

мақсатында республикалық қор құрылған. Бұл қордың бөлімшелері әрбір облыстарда 

ашылды. Бүгінгі күні ҚХА еліміздегі әрбір этностың мүддесін қорғайтын қоғамдық 

бірлестік болып саналады, сондай-ақ полиэтносты Қазақстан халқын топтастырушы 

институт ретінде қалыптасты [5]. 

Биыл Ассамблеяның құрылғанына 25 жылдығына орай 11.11.2020 жылы "Бір 

шаңырақ астында - биік мақсаттарға" тақырыбында ҚХА кеңесінің отырысы өтті. 

Елбасы Ассамблеяның қиын кезеңге қарамастан құрылып, осы күнге дейін жалғасын 

тауып келе жатқандығына тоқталып өткен болатын. «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасының аясындағы «Туған жер» жобасы жақсы нәтижеге жетіп отыр. Жоба 

жүзеге асқалы бері 12 мың меценат бұл іске белсенді араласқан. 270 млрд теңгеден 

астам қаржы бөліп, 5 мыңға жуық мәдени-әлеуметтік нысанды жаңартуға септігін 

тигізді және бұл бастама жалғасын табу керек деді.  

Елбасы атқарылған бірнеше қызметтерді атай келе, қазақ тілі мәселесіне жеке 

тоқталды. 1991 жылы қазақ тілінде бүкіл халықтың 37% сөйлесе, қазіргі жағдайда 72%. 

20 жыл бұрын ЖОО қазақ тілінде оқитындар 27% болса, бүгінде 83% жетті. Бұрын 

басқа ұлт өкілдерінің қазақ тілінде сөйлегенін кездестірмесек, қазір жиі көруге 

болады. Қазақ тілі ынтымақты ырысты ете алады. Елбасы мемлекеттік тілдің бірлігін 

бекемдеуге келгенде әлеуеті зор екендігін айтты. Этносаралық қарым-қатынастың тілі 

болуға барлық мүмкіндік бар, тек тілді меңгергендердің қатарын көбейту керек. 

Мәдениет және спорт, Білім және Ғылым министрлігіне ақысыз қазақ тілін үйрететін 

орталықтар ашуды тапсырды. Мектеп бітірген әр бала қазақ тілінде жазып, оқып, 

сөйлей алатындай жағдай жасауымыз керек, деді. 

Н.Назарбаев этносаралық қарым-қатынастағы қазақ халқының тарихи ролі мен 

жауапкершілігіне де тоқталды. Этнос өкілдерінің Қазақстанның дамуына қосып жатқан 

үлесі айрықша. Қиын сәттерде бүкіл Қазақстан жұдырықтай жұмыла білді. Биыл болған 

біраз оқиға соған дәлел. Этникалық топтар мен діни конфессиялар арасындағы өзара 

құрметті арттыра түсу, келісім мен тұрақтылықты нығайту мерейлі жылға арқау болуы 

тиіс еді. 25 жылдыққа жоспарланған іс-шаралардың дені осы бағытты қамтыған. 

Алайда карантин біраз іске қолбайлау болды. Бірақ қиындық қайраттандырды, бірлікті 

бекемдеді. Төтенше жағдай жарияланған күннен бастап волонтерлер қоғамның әлсіз 

топтарына көмек көрсетті.  

"Тату елге тыныштық пен тоқшылық нәсіп" Күлтегіннен қалған бұл өсиет қай 

заманда да өзекті. Ел іші тату болса береке кіреді, экономика өркендейді, саясат 

салмақты болады. Құбылмалы әлемде ешқашан өзгермейтін бір құндылық барын 

Елбасы үнемі айтады. Ол қоғамдағы бірлік пен ұлтаралық келісім. Осы құндылықты 

кейінгі ұрпаққа аманаттау парыз. Әсіресе қазіргі алмағайып тұста елдің ішкі бірлігі 

бағалы. Мемлекетіміздің тарихында мәңгілікке қалатын Қазақстан халқының бұл 

тарихи шешімі ұрпақтан-ұрпаққа жалғаспақ [6]. 
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ӘОЖ 323/324 

 

ҰСТАЗ ӨНЕГЕСІ: ПОМЕРАНЦЕВ ГЛЕБ БОРИСОВИЧ  

 

Табылдиева О.Д. 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,  

Ақтау, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Мақала бірінші БН-350 бас инженерінің ғылым жөніндегі 

орынбасары, ал Маңғышлақ энергокамбинаты құрылғаннан кейін 1978 жылы бас 

инженердің ғылым және ядролық қауіпсіздік жөніндегі орынбасары, Шевченко 

қаласындағы Ленин атындағы политехникалық институтының жалпы техникалық 

факультетінің физика-химия кафедрасының профессоры Г.Б.Померанцевтің өмір жолы, 

ғылыми және ұстаздық қызметіне арналған. 

Түйінді сөздер: атом, Маңғышлақ энергокамбинат, жылдам нейтронды реактор. 

 

Кезінде тағдырдың жазуымен қасиетті қазақ даласына сан түрлі ұлт өкілдері 

қоныс тепкен еді. Бүгінде олар тегі басқа болғанмен теңдігі бір, қаны бөлек болғанмен 

жаны бір, арманы ортақ біртұтас халыққа айналды. Ассамблея алдындағы міндеттердің 

бірі әлеуметтендірудің барлық сатыларында өскелең ұрпаққа патриоттық тәрбие беру 

тетіктерін жасау. Осы міндетті жүзеге асыруда көптеген этностар тұрақтаған Қазақстан 

оларды бауырына басып, бір атаның баласындай болып кетуінде. Ассамблея этностық 

емес азаматтық белгіге негізделген отансүйгіштікті дамытуы керек. Қазақ жеріне 

келген сан алуан ұлт өкілдері бүгінгі таңда тәуелсіз еліміздің дамуына өз үлестерін 

қосып отыр. Өскелең ұрпаққа білім беруді өмірлік мәні қылған ардақты да қадірлі 

ғалым, оқытушылар өңірімізде баршылық. Солардың бірі  қазақ елінің қарыштап 

дамуына үлес қосқан, Ақтау қаласында атом өнеркәсібі үшін инженерлер дайындауда 

ықпалын тигізген профессор Глеб Борисович Померанцев болатын.  

1997 жылы қыркүйекте Маңғышлақ энергокомбинатында «Атом электр станция-

лары мен қондырғылары» атты кафедраның филиалы құрылды. Энергокомбинаттың 

жетекші мамандары оқу процесіне тартылып, бұд арнайы пәндер бойынша дәрістерді 

сол жерде оқуға мүмкіндік берді. Атом энергокомбинатына инженерлерді даярлау 

мақсатында арнайы пәндерді оқытуға 25-тен астам жетекші мамандар мен ғалымдар 

қатысты, олардың ішінде 7 ғылыми дәрежесі бар адамдар: «МАЭК» РМК техникалық 

директоры П.И.Назаренко, профессор Г.Померанцев, физика-математика 

ғылымдарының кандидаты Караулов В.Н., техника ғылымдарының кандидаттары 

Антуфьев О.Н., Скориков Н.В., Быстрицкий О.В., доценттер Тосин В.И., Халов Е.М. 

және басқалар [1]. 

Радиациялық физика туралы студенттерге көптеген жылдар бойы көрнекті 

физик, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Юрий Александрович 

Кашлев (Мәскеу) дәрістер оқыды. Филиалдың директоры болып физика-математика 

ғылымдары-ның кандидаты, БН-350 директоры В.Н. Караулов тағайындалды. Сонымен 

бірге көрнекті физик, студенттер есінде өте білімді мұғалім ретінде қалған Померанцев 

Глеб Борисовичте жұмыс істеді 

https://e-history.kz/kz/news/show/3397/
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Померанцев Глеб Борисович 1920 жылы 14 шілдеде Ресейде Ростов-на-Дону 

қаласында дүниеге келген. Ол туғаннан кейін көп ұзамай ата-анасы Пензаға көшіп 

келіп, балалық және жасөспірім кезеңін осы қаласында өткізді. Орта мектепті 

бітіргеннен кейін Ленинград мемлекеттік университетінің ядролық физика 

факультетіне оқуға түседі. 

Соғыс жылдары оның оқуы университеттің эвакуациялануына және аштықтан 

туындаған ауруға - 1 дәрежелі дистрофияға байланысты үзілді. 1942-1944 жылдары ол 

Пенза қаласында өмір сүріп, денсаулығын қалпына келтірді және радио орталығында 

радиотехник болып жұмыс істеді. 1944 жылы мамырда Ленинградқа оралып, 

университетте оқуын жалғастырды [2]. 

Г.Б.Померанцев оқуды 1947 жылы бітіріп, КСРО Министрлер Кеңесі жанындағы 

ПГУ қарамағына, сол жерден Менделеев атындағы Челябинск - 40  химия зауытына 

жқмысқа жіберілді, онда 22 жыл, 1969 жылға дейін, инженер-физик, ғылым бойынша 

бас инженердің орынбасары қызметтерінде жұмыс істеді. «Маяк» өндірістік 

бірлестігінде (10-база), 40-шы жылдарының соңында, атом бомбаларына арналған 

ядролық компонент - плутоний-239 шығаруға арналған алғашқы өнеркәсіптік ядролық 

реактор орнатылып, іске қосылды және толық өндіріс қуатына жеткізілді. 

Г.Б.Померанцевтің алғашқы жетекшісі КСРО ядролық бағдарламасын басқарған 

академик И.Г.Курчатов болды. 1950, 1960 жылдардағы мінездемесінен үзінді: «... өзін 

басқарушы және тәртіпті жұмысшы ретінде көрсетті, өзі басқарған топтың жұмысын 

ұйымдастыруда айтарлықтай тәжірибе жинады. Денсаулығының нашарлығына және 

мүгедектігіне қарамастан, ол ешқашан уақытпен санаспайды және өзін толығымен 

берілген жұмысқа арнайды ... Бас инженердің орынбасары ретінде жұмыс істеген 

уақытында ол өзін техникалық сауатты, бастамашыл басшы ретінде танытты ..., 

өндірістік технологияны жақсартуға бағытталған бірқатар ұсыныстар, 40-тан астам 

ғылыми-техникалық есептері бар ... » [3]. 

Өндірістің жаңа түрлерін жасауға белсенді қатысқаны және оларды жақсартуға 

қатысқаны үшін 1949 ж. Г.Померанцев. Еңбек Қызыл Ту орденімен марапатталды, 1951 

жылы екінші дәрежелі Сталин сыйлығының лауреаты, 1960 жылы - Лениндік 

сыйлықтың лауреаты, 1962 жылы екінші Еңбек Қызыл Ту орденімен марапатталды. 

1961 жылы ол техника ғылымдарының кандидаты, 1967 жылы техника 

ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін кандидаттық диссертациясын 

қорғады, доцент, кейін профессор, техника ғылымдарының докторы академиялық 

дәрежесіне бекітілді. 

1963-1968 жылдары негізгі жұмысымен бірге ол  Мәскеу инженерлік-физика 

институтының (MИФИI) кешкі бөлімінде  ядролық физика және технология 

кафедрасын басқарды. 1968 жылы И.В.Курчатов атындағы Атом энергиясы 

институтының 25 жылдығына байланысты «Ядролық ғылымды дамытудағы ұзақ 

мерзімді және жемісті қызметі үшін» мерекелік медалімен марапатталды. 

1969 жылы ақпанда ол Шевченко қаласындағы «Маяк» химия зауытынан 

Мангыш-лак энергозаводқа ауыстырылды, онда 1978 жылға дейін КСРО-дағы бірінші 

өндірістік жылдам нейтронды реактордың ғылыми бөлімінің бас инженерінің 

орынбасары болып жұмыс істеді (БН-350). 

Мұнда Г.Б.Померанцев сұйық металдың салқындатқышымен (натриймен) 

әлемдегі алғашқы тәжірибелік-өндірістік жылдам нейтронды реактор - БН-350 

реакторын физика-лық іске қосуды дайындау және жүзеге асыруға арналған 

технологиялық зертханаларды ұйымдастырумен байланысты жұмыстарды басқарды. 

1985 жылғы Г.Б.Померанцевке берілген ғылыми және өндірістік мінездемеден 

үзінді: «...БН-350-де ол өзіне тән энергиямен және табандылығымен технологиялық 

зертханаларды ұйымдастыруды, реакторды физикалық іске қосуға дайындауды, содан 
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кейін зерттеу жұмыстарын басқарды... Реактордың жүріс-тұрысын зерттеу бойынша 

және оның жекелеген элементтері жоғары қуат деңгейінде жұмыс істеу кезінде және 

осы негізде реактор қондырғысының физикалық, техникалық және техникалық-

экономикалық сипаттамаларын жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеудегі зерттеулерге 

жетекшілік етеді. 

1973 жылы Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі Төралқасының Жарлығымен БН-350 

реакторын сәтті іске қосқаны үшін ол Құрмет грамотасымен марапатталды. 1975 жылы 

сәуірде Қазақ КСР Ғылым академиясының корреспондент мүшесі болып сайланды. 

170-тен астам жабық жұмыстары, 6 өнертабысқа сертификаттары, 22 ашық 

басылымдары бар» [5]. 

 Ол зауытта 20 жыл, бірінші БН-350 бас инженерінің ғылым жөніндегі 

орынбасары, ал Маңғышлақ электр станциясы құрылғаннан кейін 1978 жылы бас 

инженердің ғылым және ядролық қауіпсіздік жөніндегі орынбасары болып жұмыс 

істеді. Г.Б.Померанцев көптеген қоғамдық жұмыстар жасады. 1955 жылдан бастап 

Бүкілодақтық «Білім» қоғамында, 1970 жылдан бастап ол «Білім» қоғамының қалалық, 

облыстық, республикалық және бүкілодақтық басқармаларының төрағасы және мүшесі 

болып сайланды. Бүкілодақтық «Білім» қоғамының Құрмет кітабына енгізілген. 

Шевченко қаласында ол атом энергетикасын дамытудың проблемалары мен 

перспективаларын, соның ішінде БН-350 реакторын іске қосуды түсіндіріп, 

насихаттауда көп жұмыс жасады. 

1989 жылы 69 жасында Г.Б.Померанцев Шевченко қаласындағы Ленин 

атындағы политехникалық институтының жалпы техникалық факультетінің (ОТФ) 

физика-химия кафедрасының профессоры болып тұрақты жұмысқа ауысады.  

1989 жылы Маңғышлақта жұмыс істейтін кәсіпорындардың қызметін 

жариялаудан «тыйым» алынып тасталғаннан кейін Маңғышлақ энергокомбинатының 

қызметі туралы білуге мүмкіндік туды. Г.Б. Померанцев басшылғымен қоғамның 

белсенді өкілдері мен бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлерінің 

комбинатпен танысу кездесулері ұйымдастырды. Онда энергетикалық кешен моделіне, 

жылдам нейтронды реактордың жұмыс принципін көрсетті. 

«Біздің энергокомбинатымыз қазір Батыс Қазақстанның басқа үш аймағынан 

әлдеқайда көп электр энергиясын өндіреді», - деді Г.Б.Померанцев. Бұл энергиясыз 

біздің облыстың болашағы жоқ. Болашағы зор жас егемен республика үшін атом 

энергетикасын одан әрі дамыту қажет ». 

Тәуелсіз мемлекеттің дамуына қатысты осы және басқа проблемалар туралы, 

сонымен бірге Маңғышлақ облысын жабудың дұрыс емес деп санайтындығын 

Г.Померанцев Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевқа баса айтты. 

Түбектің табиғи байлығы жаңа ашылуларды күтіп отыр және электр энергиясына деген 

сұранысты кең көлемде қанағаттандыру үшін тағы екі ядролық реактор қажет екендігін 

дәлелді келтіре білді [4]. 

Глеб Борисович Ақтау қаласында атом өнеркәсібі үшін инженерлер даярлайтын 

техникалық институт ашу туралы Қазақстан Республикасының үкіметіне өтініш 

жасады. Осыдан кейін Қазақ политехникалық институтының Ақтау филиалы өз алдына 

техникалық институтқа айналды. Г.Б.Померанцев осы институтта дәрістер оқыды, 

семинарлар мен тәжірибелік сабақтар өткізді, қазақ жастарының арасынан атом 

инженерлерін даярлауды жақтады. Институтта жұмыс істеген жылдар ішінде 

профессор А.Қ.Ахметовпен бірлесіп студенттерге арналған «Жалпы физика курсы» 

атты үш томдық оқулық жазып шығарды. Г.Б.Померанцев 2003 жылы 30 наурызда 

қайтыс болды. 
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Г.Б.Померанцев ғалым және ұлағатты ұстаз. Білім және ғылым дамуына сүбелі 

үлес қосып, университетте адал еңбегімен есте қалды. Дәріс алған шәкірттері бұл 

күндері еліміздің түкпір-түкпірінде түрлі мамандық иелері.  
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҰЛТАРАЛЫҚ ТАТУЛЫҚ ПЕН КЕЛІСІМДІ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Джумалиева Л.Т.  

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті,   

 Астана, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Мақалада Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстанда этносаралық және 

конфессияаралық келісімді нығайтуға және сақтауға зор үлес қосқаны туралы 

қарастырылады 

Түйінді сөздер: Қазақстан халқы Ассамблеясы, толеранттылық, доктрина, 

конфессия. 

 

"Көп ұлтты болуымыз – біздің байлығымыз, 

мақтанышымыз... 

Тату елге тыныштық орнайды, бейбіт елде   

ғана береке болады...” 

Нұрсұлтан Назарбаев 

 

Қазіргі таңда Ассамблея этносаралық және конфессияаралық қатынастар 

саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асырушы маңызды құралға айналып, 

елімізде тұрмыс кешіп отырған барлық этностардың өзара тең құқықты қатынасын 

қамтамасыз етуші рөлін атқаруда. Аталған құрылым қоғамдағы тұрақтылықты 

сақтаушы құралға айналғанын уақыттың өзі дәлелдеп отыр. Ассамблеяның негізгі 

бағыты барлық этностық топтарды ортақ мақсатқа жұмылдыру болып табылады.  

Ассамблеяның өміршеңдігінің ең басты ерекшелігі – ол этностық топтардың 

қызметін бақылаумен айналысатын қарапайым ұйымға ғана айналып қоймай, сонымен 

қатар еліміздегі барлық ұлт пен ұлыстың мүдделерін бір арнаға тоғыстырушы, барлық 

азаматтардың этностық, діни ерекшеліктеріне қарамастан құқығы мен бостандығын 

сақтаушы толыққанды саяси институтқа айналуында [1,3 б]. 

 Қазақстандық ұлт құрудың ажырамас қыры – оның көп этностығы және 

көпконфессиялығында. Толеранттылық, бірігу, мәдениетаралық және өркениетаралық 

диалог идеяларына бейілділігі – қоғамдық қатынастар аксиомасы. Билік пен азаматтық 

қоғам, этностар, мәдениеттер, діндер арасындағы диалог ұйымдастыру мәселелері ұлт 

құру процесінің маңызды құрамдас бөлігіне айналды. Диалог үшін, этносаралық және 
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дінаралық қарым-қатынас қалыптастыруда институттардың өзара іс-әрекеттері үшін 

жағдай жасау, бір-біріне деген толерантты көзқарас Қазақстан жетістіктерінің негізін 

құрайды, бұл жетістіктерге рухани құндылықтар, халықтың бірлігі мен тұтастығы 

кіреді [2,40 б]. 1995 жылы өткен Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төралқасының 

мәжілісінде сөйлеген сөзінде Н.Ә. Назарбаев: «Мен көп ұлтты, көп дінді, көп тілді 

елдің Президентімін. Қазақстанның бұл жағдайы талай заманғы, әсіресе, кейінгі екі 

ғасырдағы саясаттың салдары. Өз қызметімде республикадағы барлық ұлттар мен 

ұлыстардың ортақ мүддесін жүзеге асыруды көздеймін. Мұндай мемлекетті ойдағыдай 

басқарудың мұнан басқа жол жоқ» деп қадап айтқан болатын [3,5 б]. Бұл біздің 

тәуелсіздік алған сәттен бастап, дамудың демократиялық, құқықтық мемлекет құруға 

талпынған бағытымызды көрсетсе керек. Осылайша еліміздің этносаралық 

қақтығыстарға жол бермей, қоғамды демократиялық жолмен дамытудың жолдары мен 

әдіс – тәсілдері іздестіріле бастады. Тұңғыш Президент Н.Ә. Назарбаев қоғамда 

этностар арасындағы тұрақтылық пен бейбітшілікті сақтауды басты нысанға алып, 

ұлттық саясатты азаматтық қоғам құру арнасына қарай бұрды [4,7 б]. 

Елімізде этносаралық қатынасты жүйелі даму жолына бағыттайтын алғашқы 

халықтарының форумын шақыруы болды. Форумда Н.Ә. Назарбаев «Біздің басты 

игілігімізді халықтар достығын қазақстандықтардың бірнеше ұрпақтары 

құрды...Сондықтан бүгін біздің тарихымыздағы көп нәрсені ой елегінен қайтадан өткізе 

отырып, бізді осы байлықты талан – таражға салуға, интернационализмнің ізгі 

дәстүрлерін ұмытуға хұқымыз жоқ. Олар соңғы он жылдықтарда ғана емес және 

партияның нұсқауымен құрылған жоқ» деп ерекше атап өтті. [5,111 б]. Дәл осы 

форумда Н.Ә. Назарбаев бұл форумды жүйелі түрде жұмыс жасайтын қоғамдық 

институт ретінде құруды ұсынды.  

Қазақстандық ұлт құрудың ерекшеліктерін түсіну мәселесінде басты назарға 

алатын дүние – 1995 жылы тұңғыш Президент Н.Ә.Назарбаевтың бастамашылығымен 

құрылған Қазақстан халқы Ассамблеясы бүгінде қоғамдық келісім мен ұлттық бірліктің 

жанды құралы болып табылатындығы, сол арқылы этносаралық қатынастар 

демократияның азаматтық құндылықтарының барометріне айналғандығын айтуымызға 

болады. Оның рөлі мен мәртебесін конституциялық және заңнамалық деңгейде көтеру 

арқылы, пәрменді дамып отырған азаматтық институттар арқылы қазақстандық ұлт 

саясатының өзекті құндылықтары мен басымдықтары бойынша қоғамдық ортақ келісім 

қалыптастыру мүмкін болды.  

2007 жылдың тамызында Қазақстан халқы Ассамблеясының «Біз қоғамды басты 

ұлттық басымдықтар төңірегіне топтастыруға тиіспіз: олар – тыныштық, тұрақтылық 

және келісім» тақырыбында өткен он  үшінші  сессиясында  Елбасы баяндама  жасап,  

ел дамуының логикасымен тікелей байланысты Ассамблея дамуының жаңа кезеңін 

нақты айқындады. «Біздің стратегиялық мақсатымыз – қоғамды одан әрі топтастыру 

және бірегей қазақстандық, бәсекеге қабілетті ұлт қалыптастыру еді [6,58 б]. Ұлттың 

қалыптасуына мұндай көзқарас ұлт құрудағы қазақстандық ерекшеліктерді  

анықтаудың,  мәні мен маңызын түсінудің  іргелі негізі болып табылады. Бұлардың 

қатарына ел дамуының өзіндік үлгісін түзу жөніндегі қоғамдық процесті де қосу керек. 

Тәуелсіздіктің ақ таңы атқан кездің өзінде-ақ  

 Н.Ә.Назарбаев этносаралық қатынас проблемаларын шешудің алдын - алу 

сипатындағы бірінші ретте тұрған шаралар қабылдады,  өйткені онсыз экономикалық 

реформаларды және қоғам мен оның институттарын демократияландыру процесін 

табысты жүргізу мүмкін болмас еді. Міне, нақ солар елдің «Қазақстандық жол» деп 

қазақстандық жолды, этносаралық толеранттылықтың және қоғамдық келісімнің 

үлгісін түзу диалектикасының өзі, әмбебап институт – Қазақстан халқы 

Ассамблеясының қалыптасуы мен дамуы халықты бірегей саяси субъект ретінде 
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объективті түрде айқындайды. Негізгі заңымыздың  кіріспесіндегі сөздердің өзі айтып 

тұрғандай, Қазақстан халқы – бұл қазақстандық халықтың рухани ахуалының, оның 

жаңа мақсаттар мен идеяларға ұдайы ұмтылысының мәні деп айтуымызға болады. 

Халықтың даналығы мен Ұлт Көшбасшысының саясаты ғана ішкі саяси 

тұрақтылыққа, этносаралық келісімге қол жеткізуге зор түрткі болды, болашақ 

құрудағы сенімділікті қамтамасыз етті. Қазақстанда халықтың бірлігін нығайту, оның 

ұлттық өзін-өзі сәйкестендіруін қалыптастыру басымдығы нық орнығуда. Бұл жерде 

азаматтардың бірегей ұлтқа саяси топтасуы тек мемлекеттік биліктің күш-жігерін ғана 

емес, қоғамның өзінің осынау процеске белсенді тартылуын, оның саналы азаматтық 

позициясын көрсетеді [7,35б].  

Елбасы  Н.Ә. Назарбаев  ұсынған  этносаралық толеранттылық  пен  қоғамдық  

келісімнің  қазақстандық  үлгісі  бүгін таңда – бұл әлемде мойындалған, уақыт сынынан 

өткен, тәжірибеде дәлелденген пәрменді саяси және қоғамдық тетіктер. Оған 

қызығушылық танытқан дүниежүзілік қоғамдастықтың аясы кеңіді.  Тек 2011 жылы 

ғана аталмыш тәжірибемен танысу үшін елімізге 14 мемлекеттің өкілдері арнайы келді. 

Мұның бәрі әлем ұлттық бірліктің оңтайлы үлгісін іздестіру үстінде екенін, адамдар 

арасындағы өзара түсіністікке ұмтылуда  екендігін көрсетеді. Бұл қызығушылық  ең 

алдымен Қазақстанның визит карточкасы болып, біздің ұлт саясатымыздың парасатты 

императиві болып есептелетін Н.Ә.Назарбаев ұсынған этносаралық толеранттылық пен 

қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісімен байланысты болды [8, Б.40-41].   

 Елдегі қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылықтың нығайуына, бүкіл Республика 

халқының игілігін көздейтін экономиканың қарқынды дамуына, күрделенген 

әлеуметтік проблемалардың оң шешімін табуына, қазақстандық патриотизм мен 

мемлекет өмірінің басқа да аса маңызды мәселелерін демократиялық жолмен шешу 

жолында, Қазақстан халқы Ассамблеясы өзіндік үлесін қосты. Соның нәтижесінде, 

Қазақстанның азаматтық бейбітшілік пен ұлтаралық келісім жөніндегі тәжірибесін 

әлемдік қауымдастық үлгі ретінде мойындады, оны бәріміз мақтаныш етеміз. Біз 

этноконфессиялық келіспеушілік болашақ қақтығыстардың негізіне айналуына жол 

бермеуге тиіспіз. Осы орайда, Н.Ә. Назарбаевтың тұлғасы қазақстандық қоғамда 

тұрақтылық пен бейбітшіліктің кепілі және этносаралық пен конфессияаралық 

келісімнің қазақ моделінің негізін салушысы екені күмәнсіз.    

Елді одан әрі жаңарту, шынайы азаматтық қоғамды дамыту, барлық азаматтардың, 

этностардың құқықтары мен бостандықтарын нығайту бағыты – бұл бүкіл 

Қазақстанның әл-ауқатының артуы мен өркендеуіне бастайтын жол.  Елбасының 

ұстанымы – елдің ынтымағы, қоғамның бірлігі.  Елбасының ел үшін,  туған жер үшін 

сіңіріп жатқан еңбегі ерен деп ауыз толтырып айта аламыз. Бүгінгі тарихымызды 

ертеңгі  ұрпақ  «менің  тарихым» деп  танығаны маңызды.   

Өйткені тағдырлас халықтардың қилы кезеңдерде келгені белгілі. Оларды қазақ 

халқы құшағын ашып, бауырына тартқан. Бүгінгі таңда  қазақ халқының аясында 

ынтымағы жарасқан ел атанып отырмыз.  Осының барлығын менің тарихым деп қарауы 

үшін татулық пен бірлікті ту етіп, нақты істермен болашаққа қадам жасау керек. 

Әлемде  бейбітшілік орнағанын қаласақ, өз еліміздегі ынтымағымызды сақтай 

білгеніміз жөн. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ  ЭТНОСАРАЛЫҚ ЖӘНЕ КОНФЕССИЯАРАЛЫҚ 

КЕЛІСІМДІ НЫҒАЙТУДАҒЫ РӨЛІ МЕН МАҢЫЗЫ 

 

Талипова Б.И. 

М.Маметова атындагы Актобе Жогары медициналық колледжі 

 

Аңдатпа. Мақалада қоғамдық тұрақтылықты қолдау мақсатында этносаралық 

келісім мен өзара ынтымақтастықты қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлі туралы 

қарастырылады.  

Түйінді сөздер: Парламент, Қазақстан халқы Ассамблеясы, этнос, конфессия. 

 

Қазақстанда сан алуан этнос өкілдері қазақ халқымен бір қолдың саласындай, 

бір үйдің баласындай тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Төл тарихымыздан белгілі 

болғандай, бірлік пен келісім бастауы қазақ ұлтының табиғатына тән. Ат ауыздығымен 

су ішкен, ер жігіт етігімен су кешкен қиын-қыстау замандарда бірлік басты орында 

тұрды. Тәуелсіздік орнығуының ең қиын жылдарында халықтың кемелдігі мен елдің 

Тұңғыш Президенті – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қайраткерлігі нәтижесінде 

Қазақстанда этносаралық сыйластық пен қоғамдық келісім тұрақты түрде сақталды. 

Сол жылдары, кеңестік дәуірден қалған дағдарыстан өту, жаңа экономикалық және 

саяси қатынастарды қалыптастыру жағдайында, қоғамды ұйыстыру ісі: ішкі саяси 

тұрақтылық, азаматтық татулық және этносаралық келісім қағидалары негізінде жүзеге 

асқан еді.  

Егемендік алғанымыздың алғашқы жылдарында-ақ ұлтаралық қатынастар 

бойынша Қазақстан Республикасының Тұңғыш  Президенті Н.Ә.Назарбаев: «...ішкі 

саясаттың іргелі қағидасы ұлтаралық келісім принципі болуға тиіс. Міне, осының өзі 

демократиялық құқықтық мемлекет құрудағы қазақстандық жолдың ерекшелігін және 

біздің дүниежүзілік қауымдастыққа енуіміздің ерекшелігін айқындайды» - деп атап 

көрсеткен еді [1,9 б]. Тарихи тәжірибеге сүйенсек, көпұлтты мемлекеттің үлкен 

дерттерінің біріне – ұлтаралық қақтығыстар жатады.  

Тұңғыш Президент Н.Ә. Назарбаевтың жүзеге асырып отырған салиқалы 

саясаты Қазақстандағы этносаралық қайшылықтардың болмауына алғышарт жасады. 

Бұл турада Елбасы: «Қазақстанның этномәдени әртектілігі дегеніміз – біздің 

артықшылығымыз, бұл қатерлі тұзақ емес, өркендеуіміздің тұғыры» екендігін атап 

көрсетті [2, 144 б].  
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XXI ғacыp дүние жүзiндегi этнocapaлық және кoнфеccияapaлық қaтынacтapдың, 

көпэтнocты қoғaмдapдың бipiгуiне жaңa көзқapacтap қaлыптacтыpудың пpoблемacын 

өткip түpде aлғa тapтудa. Дәcтүpлi құндылықтap жүйеci мен тез дaмып келе жaтқaн 

этнocтық қaуымдacтықтap мәдениетi apacындaғы шиеленicтiң ұлғaйғaндығы, ұлттық 

диacпopaлapдың шoғыpлaнуындa мәcелелеp opын aлып oтыpғaндығы бaйқaлaды.  Әлем 

дaму пpoцеciнде мәдени caнқыpлылық өзiн деpбеc жaһaндық құбылыc pетiнде жapия 

ете бacтaғaн кезеңде, дүп келiп oтыp. Бipiгу мәcелеciмен этнocapaлық келiciмнiң 

oңтaйлы үлгiciн iздеcтipу өткip бoлып тұpғaн көптеген мемлекеттеpде aтaлмыш 

мәcелелеp көкейтеcтi күн тәpтiбiне aйнaлды. Ocы зaмaнғa өткip пpoблемaлap тек 

ұжымдық күш қуaттың, opтaқ келiciм мен cенiмнiң негiзiнде ғaнa шешiлуi мүмкiн 

екендiгi aйқын бoлды.  

Қaзipгi әp түpлi үлгiлеpдi этнocapaлық тұpaқтылық пен қoғaмдық келiciмнiң 

тиiмдi caяcaтын түзу мaқcaтындa, coндaй-aқ жaнжaлдapмен шиеленicтеpдi бoлдыpмaу 

жөнiнде жұмыcтa пaйдaлaну үшiн жaн-жaқты қapacтыpылудa. Мультимәдениеттi 

қoғaмның этнocтық плюpaлизмнiң пapaдигмaлapы тapиxи еpекшелiктеp мен 

өзгешелiктеpдi еcкеpетiн Қaзaқcтaн үшiн белгiлi бip дәpежеде бaғыт-бaғдapғa aйнaлды.  

Тұңғыш Пpезидент Н.Ә.Нaзapбaевтың aйтуыншa, oл «ұлтapaлық келiciмдi 

caқтaу мен нығaйтудың және қaзaқcтaндық cәйкеcтiктi қaлыптacтыpудың өзiндiк үлгici 

болып табылады. Тәуелciздiктiң aлғaшқы күндеpiнен-aқ қaзaқcтaндық cәйкеcтiктiң 

негiзiне этнocтық пpинциптiк емеc, aзaмaттық пpинцип aлынды.. Бiздiң cтpaтегиялық 

мaқcaтымыз - қoғaмды oдaн әpi тoптacтыpу және бipегей қaзaқcтaндық, бәcекеге 

қaбiлеттi ұлт қaлыптacтыpу» деп атап өтті [3,5 б]. 

Қaзaқcтaндық ұлт құpудың еpекшелiктеpiн түciну мәcелеciнде бacты нaзapғa 

aлaтын дүние - 1995 жылы тұңғыш Пpезидентіміз Н.Ә.Нaзapбaевтың 

бacтaмaшылығымен құpылғaн Қaзaқcтaн Xaлқы Accaмблеяcы бүгiнде қoғaмдық келiciм 

мен ұлттық бipлiктiң жaнды құpaлы бoлып тaбылaтындығы, coл apқылы этнocapaлық 

қaтынacтap демoкpaтияның aзaмaттық құндылықтapының бapoметpiне aйнaлғaндығы. 

Oның pөлi мен мәpтебеciн Кoнcтитуциялық және зaңнaмaлық деңгейде көтеpу  apқылы,  

пәpмендi дaмып oтыpғaн aзaмaттық инcтитуттap apқылы қaзaқcтaндық ұлт caяcaтынa 

өзектi құндылықтapы мен бacымдықтapы бoйыншa қoғaмдық opтaқ келiciм 

қaлыптacтыpу мүмкiн бoлды. 

 2007 жылдың тaмызындa Қaзaқcтaн xaлқы Accaмблеяcының «Бiз қoғaмды бacты 

ұлттық бacымдылықтap төңipегiне тoптacтыpуғa тиicпiз - oлap, тыныштық, тұpaқтылық 

және келiciм» тaқыpыбындa өткен oн үшiншi cеccияcындa Мемлекет бacшыcы 

бaяндaмa жacaп, ел дaмуының лoгикacы мен тiкелей бaйлaныcты Accaмблея дaмуының 

жaңa кезеңiн нaқты aйқындaды. Бiздiң cтpaтегиялық мaқcaтымыз - қoғaмды oдaн әpi 

тoптacтыpу және бipегей Қaзaқcтaндық бәcекеге қaбiлеттi ұлт қaлыптacтыpу еді. Бұл 

Шығыc пен Бaтыc, oзық бiлiм, теxнoлoгиялap мен ғacыpлap дaнaлығы, pуx бocтaндығы 

мен ынтa-жiгеp бipлiгi, тaмaшa түpде түйicетiн ұлт» - деді [4,58б]. 

Ұлттың  қaлыптacуынa көзқapac ұлт құpудaғы қaзaқcтaндық еpекшелiктеpдi 

aнықтaудың, мәнi мен мaңызын түciнудiң ipгелi негiзi бoлып тaбылaды. Бұлapдың 

қaтapынa ел дaмуының өзiндiк үлгiciн түзеу жөнiндегi қoғaмдық пpoцеcтi қocу кеpек. 

Тәуелciздiктiң aқ тaңы aтқaн кездiң өзiнде-aқ Мемлекет бacшыcы Нұpcұлтaн Әбiшұлы 

Нaзapбaев этнocapaлық қaтынac пpoблемaлapын шешудiң aлдын-aлу cипaтындaғы 

бipiншi pетте тұpғaн шapaлap қaбылдaдaды, өйткенi oнcыз экoнoмикaлық 

pефopмaлapды және қoғaм мен oның инcтитуттapын демoкpaтиялaндыpу пpoцеciн 

тaбыcты жүpгiзу мүмкiн бoлмac едi. Мiне, нaқ coлap елдiң «Қaзaқcтaндық жoл» деп 

aтaлaтын тoлеpaнтты һәм үйлеciмдi дaму эвoлюцияcының негiзiн қaлaды. 

«Қaзaқcтaндық жoл» тapиxи өзгеpicтеp жүгiн көтеpiп тұp, aл oлap шын мәнiнде, Aтa 

Зaңымыздың – Кoнcтитуцияның, Қaзaқcтaнның ұлт бipлiгi дoктpинacының, «Қaзaқcтaн 
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xaлқы Accaмблеяcы туpaлы», «Қoғaмдық бipлеcтiктеp туpaлы» зaңдapдың және де 

бacқa дa нopмaтивтiк-құқықтық aктiлеpдiң нopмaлapындa шынaйы құқықтық көpiнic 

тaпқaн. 

 Қaзaқcтaндық жoлды, этнocapaлық тoлеpaнттылықтың және қoғaмдық 

келiciмнiң үлгiciн түзу диaлектикacының өзi, әмбебaп инcтитут - Қaзaқcтaн xaлқы 

Accaмблеяcының қaлыптacуы мен дaмуы xaлықты бipегей caяcи cубьект pетiнде 

oбьективтi түpде aйқындaйды. Негiзгi зaңымыздың кipicпеciндегi cөздеpдiң өзi aйтып 

тұpғaндaй, Қaзaқcтaн xaлқы  - бұл қaзaқcтaндық xaлықтың pуxaни axуaлының, oның 

жaңa мaқcaттap мен идеялapғa ұдaйы ұмтылыcының мәнi бoлып тaбылaды.  

Кoнcтитуцияның aжыpaмac бөлiгi және oның iшкi мaзмұнын aйқындaушы 

бoлып тaбылaтын кipicпеде Қaзaқcтaн xaлқы «бaйыpғы қaзaқ жеpiнде мемелкеттiлiк 

құpa oтыpып», «Өзiн еpкiндiк, теңдiк және тaтулық мұpaттapынa беpiлген бейбiтшiл 

aзaмaттық қoғaм деп ұғынa oтыpып», «Дүниежүзiлiк қoғaмдacтықтa лaйықты opын 

aлуды тiлей oтыpып», «Қaзipгi және бoлaшaқ ұpпaқтap aлдындaғы жoғapы 

жaуaпкеpшiлiктi cезiне oтыpып», ocы Кoнcтитуцияны қaбылдaйды делiнген. «Бiз 

Қaзaқcтaн xaлқы» деген тұжыpым егемендiктi, мемелкеттiктi және ұлттық бipлiктi 

бекiтедi. Coндықтaн ocындaй фopмулa мемлекет қызметiнiң қaғидaлapын, oлapдың 

iшiнде қoғaмдық келiciмдi, шынaйы бiлдipедi. «Бiз, opтaқ тapиxи тaғдыp бipiктipген 

Қaзaқcтaн xaлқы..» өзiнiң ұжымдық ыpқымен Кoнcтитуция қaбылдaп oтыpғaн xaлықты 

және oның Кoнcтитуциядa көpcетiлген қacиеттеpiн бiлдipедi [5,69]. 

Көпэтнocты мемлекетте үнемi бip этникaлық қaуымдacтықтың тiлi мен 

мәдениетi oл этнocтың еpкiнен тыc бacқa көpшiлеc xaлықтapдың тiлiмен және 

мәдениетiмен өзapa бaйлaныcқa түciп oтыpaды. Coның нәтижеciнде пoлиэтникaлық 

мемлекетте этнocapaлық және кoнфеccияapaлық бaйлaныcтaғы тoлеpaнттылық мәcелеci 

этнocтың coл мемлекет aяcындa өмip cүpуiнiң бacты мәcелеci бoлып тaбылaды. 

Бipiккен Ұлттap Ұйымының Деклapaцияcындa беpiлген aнықтaмaғa cәйкеc 

тoлеpaнттылық дегенiмiз - бiздiң әлемiмiздiң көпқыpлы және бaй мәдениетiн, aдaмның 

жеке тұлғaлық еpекшелiктеpiнiң көpiну жoлдapын cыйлaу, түciну, дұpыc қaбылдaу 

бoлып тaбылaды [6, Б.26-29]. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы бүкіл әлемге Қазақстанның этносаралық 

қатынастар саласында жүргізіп отырған саясатының табысты екенін паш етіп келеді. 

Кеңінен алғанда,  Ассамблея жұмысының арқасында біздің елімізде этносаралық және 

конференссияаралық келісімнің бірегей моделі қалыптасты. Ел ішіндегі татулық пен 

ұлттар арасындағы достықты насихаттау, оны халыққа түсіндіру, соның негізінде 

қоғамдық пікірді қалыптастыру Қазақстан дамуының негізгі кепілі бола алды. Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың «100 нақты қадам: баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет» ұлт 

жоспарының болашағы біртұтас ұлтты қалыптастыру жөніндегі міндеттерінің 

Қазақстандық бірегейлік пен бірлікті нығайту тұжырымдамасы әзірленді. 

Қазіргі және келешек ұрпақтың басты міндеті – бір-біріне деген ықыласты 

қатынастар, төзімділік және көпұлттылық кемшілік емес, керісінше, мемлекеттің 

артықшылығы болып табылатын Қазақстан территориясында өмір сүріп жатқан әрбір 

халықтың тілі мен мәдениет құрметтеу арқылы осы бейбітшілікті аялау және сақтап 

қалу болып табылады.  
Елдегі қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылықтың нығайуына, бүкіл 

Республика халқының игілігін көздейтін экономиканың қарқынды дамуына, 

Қазақстандық патриотизм мен мемлекет өмірінің басқа да аса маңызды мәселелерін 

демократиялық жолмен шешу жолында Қазақстан халқы Ассамблеясы өзіндік үлесін 

қосты. Соның нәтижесінде Қазақстанның азаматтық бейбітшілік пен ұлтаралық келісім 

жөніндегі тәжрибесін әлемдік қауымдастық үлгі ретінде мойындады, оны бәріміз 

мақтаныш етеміз. 
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