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РЕДАКТОРЛАРДЫҢ АЛҒЫ СӨЗІ

Әңгімеге шақыру

Бұдан аз ғана уақыт бұрын біз белгілі ғалым-
экономисті сөзге тартқан едік. Ол мемлекет, тіпті, қоғам 
тарапынан да ғалым-философтарға деген салқындық 
бар екеніне өкініш білдірді. Өйткені олар, философия 
ғылымы қолма-қол іс-әрекеттік нәтиже бере қоймайды, 
сондықтан одан түсетін пайда да шамалы деген кең 
таралған жаңылыстың шырмауында жүр. 

Ең қызығы, менің әріптесімнің осы торығуына қарсы 
салмақты дәлелдерімнің бар екендігі. 2012 жылы ғы-
лымға жас мамандардың келуі мен ойшыл ғалымдардың 
уәжін көтерген, елдің ғылыми өміріне үлкен күш 
берген «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 
жаңа Заңы күшіне енді. Мемлекет бізге, ғалымдарға 
басқаша қарай бастады. Біздің жұмыстарымыз ең 
жоғары орындарда зерделенуде. Қоғамдық ғылымның 
көрнекті қайраткерлерінің еңбекақысы да жаман емес. 
Олар беделді шетелдік іссапарларға барып тұрады. 
Әрине, бұл дұрыс. Философия – көптеген қоғамдық 
білімдердің қайнар көзі. Ол қоғамның пейілін 
жақсартады және көптеген сұрақтарға жауап бере 
алады. Не оқуымыз керек? Қоғамда өзімізді қалай 
ұстауымыз керек? Балаларымызды қалай тәрбиелеуіміз 
керек? Философия қоғамдық құбылыстың мәніне 
үңілуге мүмкіндік бере алатын болғандықтан, басқа 
да ғылымдарды біріктіреді. Соңғы кездерде елімізде 
қоғам алдында тұрған, ең бір күрделі мәселелерді жете 
зерттеп, дайындауға қабілетті сауатты, ынталы ғалым-
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философтардың тұтас шоғыры өсіп-жетілгенін атап 
өткеніміз жөн, олар қоғам алдында тұрған ең күрделі 
мәселелерді жете зерттеп, дайындауға қабілетті. Кей 
уақыттарда өздерінің жұмыс үстелі мен институт 
қабырғасында, ғылыми конференцияларда өздері 
сияқты зияткерлермен жүздесуі шектеулі кеңістікте 
өмір сүруі басқа мәселе. 

Біздің кітабымыздың мақсаты – осы тұйық шеңберді 
үзу. Біз қазақстандықтарға әріптес-ғалымдарымыздың 
аса зор жұмыстары жайлы айтқым келеді. Институттың 
55 жылдығы қарсаңында осыған дейін жүріп өткен 
жолымызды байыптап, жаңа жоспарлар белгілеудің кезі 
келді. Құрметті оқырмандар, сіздердің назарларыңызға 
Философия, саясаттану және дінтану институтының 
қызметкерлері отандастарымыз бен жақындарымыз 
үшін ең маңызды деп саналатын жеті сұхбатты 
ұсынып отырмыз. Бүкіл еліміз үшін ғалымдар ғылым 
мен қоғамның мезгілі жеткен мәселелері жөнінде 
өз көзқарастарын баяндап берді. Біз бір-бірімізге 
ұқсамаймыз, сондықтан егер біздің сұхбаттарымыздың 
да өзіндік ерекшеліктері болса, оған таңданбай-
ақ қойыңыздар. Бұл әдеттегі жағдай. Өйткені әрбір 
ғылыми ұжымның күші біркелкілік пен пікірлестікте 
емес, өз ақыл-парасатын, зиятын, өз ерігі мен күш-
жігерін жалпы істің игілігіне енгізу іскерлігінде. 

Жұмысымыздың журналистік жағын біз Юрий 
Кириницияновқа жүктедік және қателескен жоқпыз. 
Менің ойымша, ол еліміздегі ең бір тартымды және 
лайықты журналистердің бірі. Отыз жылдан астам 
ол түрлі мәскеулік басылымдарға республикамызды 
таныстырып келді, ал бүгінде өзі тұсауын кескен 
«Весь мир» халықаралық газетін басқарып отыр. Юрий 
Иванович Семейде туған. Бүкіл өмірі Қазақстанда 
өтті. Ең маңыздысы, ол өз Отанының патриоты. 2012 
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жылы «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» 
атағына ие болған Юрий Киринициянов өте жақсы 
кәсіптік дағды мен саяси тәжірибенің иесі. Өте шебер, 
барлық жанрлардың ішінде өзі әңгімелесіп отырған 
жанға қызығушылық пен жылы қабақ таныта отырып 
сұхбаттасуды ұнатады. Біздің бірлескен жобамыз 
басқа да Бұқаралық ақпарат құралдары мен бүкіл 
қоғамның назарын аударады деген сенімдемін. Біз 
философтар мен философия жайлы жаңа қызғылықты 
жарияланымдардың куәгері боламыз. 

 ЗАРЕМА ШӘУКЕНОВА 
ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану

 және дінтану институтының директоры

      Редакторлардыѕ алєы сґзі               
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Баршамызға ортақ Ғалам

Алғаш рет мен Зарема Шәукенованы жаңадан 
директордың орынбасары болып келген, Қазақстан 
Республикасы Президенті жанындағы Қазақстандық 
стратегиялық зерттеулер институтында көрдім. 
Қателеспесем, бұл ғылыми-практикалық конференция-
лардың бірі болатын. Мені өзіне тартқан оның адамдармен 
қарым-қатынасы мен айқын, жалынды, сенімді 
сөйлеуге икемділігі болды. Ол тіпті кей мәселелермен 
келіспесе де, өткір сұрақтардан қашқақтамайтын-ды. 
Әрдайым журналистермен сыпайы және тілектестік 
қарым-қатынаста болды. Жалпы сөздерді қолданбай, өз 
пікірін өмірден алынған мысалдармен толықтыратын. 
Сондықтан да мен еуразиялық қауіпсіздік жүйесіндегі 
Қазақстанның орны туралы ой толғауды ұсындым. 
2010 жыл аяқталып, еліміз ЕҚЫҰ төрағалық қызметін 
Литваға тапсыруға дайындалып жатқан. Осылайша 
оның «Да, евразийцы, мы» атты сұхбаты өмірге 
келіп, ол менің «Весь мир» газетімде (№ 27 қараша-
желтоқсан 2010 ж.) жарияланды. Александр Блоктың 
«Да, азиаты, мы» деген танымал жолдарын қайта 
түсіндіруден туындаған тақырып бізді қызықтырды. 
Бұл жарияланымды оқырман қауым жылы қабылдады. 
Материал жарыққа шыққаннан кейін, біз Зарема 
Кәукенқызының бөлмесінде шәй ішіп отырып, алдағы 
жоспарлар жайлы әңгімелестік. Сол кезде мен, ғылыми 
мансаптың шыңына ерте жеткен, қоғамдағы орны 
мен отбасылық өмірі сәтті болған ғалымның өмірі 
онша қарапайым емес екен-ау деп ұйғардым. Бұдан 
артық не қажет деп ойлайсың? Қомақты лауазымы 
бар. Ғылым докторы атағы бар. Тамаша зайыбы және 



          Шабытсыз єылыммен айналысуєа                     9 
болмайды! (сўхбат)                 

ақылды қызы бар. Екі жылдан кейін біз шәйді басқа 
кабинетте – ҚР БҒМ Философия, саясаттану және 
дінтану институтының директоры, жақында ғана ҚР 
Ұлттық Академиясының корреспондент-мүшесі болып 
сайланған, Зарема Кәукенқызымен бірге ішеміз деп 
кім ойлаған? Мен үшін бұл маңызды өмірлік сабақ 
болды. Жұмыста болсын, шығармашылықта болсын, 
тіпті өмірде ешқашанда өзіңе шек қойма. Жоғарыда 
сенің кеңсеңнің шатыры емес, түпсіз көгілдір аспан – 
Бүкіл Ғалам екенін ұмытпа! Сондықтан да мен өзімнің 
жұмысбастылығыма қарамастан, байырғы ақжүрек 
танысыммен бірге, осы кітапты жазуға кірістім. Осы 
болаттай ерікті, талдырмаш нәзік әйел мені бәрі 
де ойдағыдай болатынына иландыра алды. Басында 
қиналсам да мен іске кірісіп кеттім. Сол кезде менің 
философиялық білімім бұдан қырық жыл бұрынғы 
журфакта оқыған қысқаша курспен шектелген еді. 
Осы қиыншылыққа қарамастан, мен жарты жылдың 
ішінде, институттың жетекші ғалымдарымен бірлесе 
отырып, жеті сұхбатты дайындадым. Олар менің 
«Весь мир» газетімде және басқа да республикалық 
басылымдарда жарияланды. Бізге жарияланымдарға 
орай осы кітапқа енгізілген көптеген пікірлер келіп 
түсті. Жұмысымыздың нәтижесін оқырмандар 
шешеді. Мен қарапайым азаматтардың философиялық 
біліммен басын қатырмай, түсінікті тілмен баяндауға 
тырыстым. Ал Зарема Кәукенқызы ұйымдастыру жағы 
мен редакторлық жұмысты өзіне алды. Ол кісімен 
жұмыс істеу сондай жеңіл де, жанға жайлы болды. 
Ең бастысы, жасымның ұлғайғанына қарамастан, мен 
өзімнің бұрынғы жас кезімдегідей баршамызға ортақ 
Ғаламды сезіндім. 

 
ЮРИЙ КИРИНИЦИЯНОВ

 «Весь мир» газетінің бас редакторы

      Редакторлардыѕ алєы сґзі               
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ШАБЫТСЫЗ ҒЫЛЫММЕН 
АЙНАЛЫСУҒА БОЛМАЙДЫ 

Қоғам ғылымнан нені күтеді? Ғалымдар не 

ұсына алады? Бүгінгі ғалым-гуманитарлардың орны 

қайда? Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым 

Академиясының корреспондент-мүшесі, әлеуметтану 

ғылымдарының докторы, институт директоры Зарема 
Шәукеновамен сұхбатымыз осы сұрақтардан басталды. 
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Əрі ќарай не істейміз?

– Зарема Кəукенќызы, ќазір 2012 жылдыѕ соѕєы кїндері. 
Биылєы жылы əр адамныѕ ґмірінде ќуанышты, ќайєылы, 
жеке жəне ќоєамдыќ мəні бар тїрлі оќиєалар ґтті. Мен 
сізді маусым айындаєы Санкт-Петербург сапарына ќайта 
оралтќым келіп отыр. Сіз «Гуманитарлыќ білім жəне білім 
беру жаєдайы мен  болашаєы» халыќаралыќ конференциясына 
ќатысќансыз. Бўл жаќсылыќтыѕ нышаны екеніне келісерсіз. 
Себебі, соѕєы кездерде ќоєамда келеѕсіз жəйттар орын алуда. 
Ќорќыныш, ашу, кґре алмаушылыќ – осылардыѕ бəрі біздіѕ 
ґміріміздіѕ əттеген-ай белгілері. Осыєан ќарсы посткеѕестік 
кеѕістіктіѕ єалым-гуманитарлары не айта алады? Еѕ 
алдымен философтар...

– Ресейдіѕ солтїстік астанасындаєы кездесулер жыл 
сайын ґтіп тўрады, бўл əрине, єалымдар їшін əрќашан 
да їлкен оќиєа. Осы жерде ќызыќты ой-пікірлер, ќызу 
пікірталастар туады. Бўл жолы Санкт-Петербургке шынында 
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да «Əрі ќарай не істейміз?» деген мəселеніѕ ќамын ойлаєан 
200-ден астам адам жиналды. Ќазаќстан Республикасы Білім 
жəне єылым министрлігініѕ Философия, саясаттану жəне 
дінтану институтыныѕ директоры ретінде бўл форумєа 
мен алєаш рет ќатыстым. Ґзіме ќажетті біршама пайдалы 
жазбалар жасап, кґптеген адамдармен таныстым. Сіздіѕ 
сўраєыѕызєа жауап берместен бўрын, мен бірнеше жалпы 
пікірімді білдіргім келеді. Есіѕізде болса, кеѕес їкіметі 
кезінде біз «гуманитарлыќ єылым» деп айтпай, ќоєамдыќ 
єылым деп атайтын едік. 

Тарих, философия, психология жəне басќа да 
гуманитарлыќ єылымдар екінші кезекке ысырылып, бірінші 
орында ќоєамєа ќызмет ету тўрды. Дəлірек айтќанда, 
партияєа, їкіметке жəне коммунизмніѕ абстрактілі идеясына 
ќызмет ету. Єалымдар ќатаѕ идеологиялыќ щеѕбер аясында 
болды. Алайда партиялыќ диктаттан ќўтылып еркіндік 
алсаќ та, біз кґѕілге ќонымсыз тўжырымєа келдік. 

Ќоєам тїбегейлі ґзгерістерге ўшырады, ал осы ґзгеріс-
терді пайымдап жəне тїсініктеме жасауєа тиіс ќоєамтанушы-
єалымдар, жўмсарта айтќанда, абыржып ќалды...

Шытырманнан шыєу жолы

– Егер біз бїгінгі ќоєам гуманистік мўраттарды 
насихаттап отыр десек, жалєан айтќанымыз ба?

– Неге бўлай болєаны туралы ойланып кґрейікші. КСРО 
да студенттердіѕ барлыєы классикалыќ гуманитарлыќ білім 
алєанын мойындауымыз керек. Тіпті таза «технарлар да». 
Иə, мўныѕ бəрі КОКП тарихын оќып-їйренуден басталды. 
Əр институтта ерекше білікті оќытушылары бар кїшті 
кафедралар болды. 
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Олар ережеге сай, шыныќќан идеологиялыќ кїрескер-
лер єана емес, кəсіпќой шешендер де болатын. Коммунистік 
партияныѕ тарихын зерделей отырып, жігіттер мен ќыздар 
еліміздіѕ жəне шетел мемлекеттерініѕ тарихын егжей-
тегжейлі тїсініп, патриотизм сабаєын алды. 

Ўлы Отан соєысындаєы жеѕісті, тыѕ жəне тыѕайєан 
жерді игеру мен космосты баєындырєанын маќтаныш 
тўтты. Əрине, бўл идеологиялыќ «ескертусіз» болмады. 
Жалпы айтќанда, жастардыѕ бойында дўрыс адамгершілік 
баєдарлар ќалыптасты. Философия туралы да осыны айтуєа 
болады. Барлыєы философия тарихынан басталды

Жастар Платон мен Аристотель, Кант пен Гегельдіѕ 
кім екенін біліп, едəуір дўрыс білім алды. Бəрі бірдей 
«Материализм и эмпириокритицизмді» игере алмаса да, 
кґбісі жалпы пəнді тїсінді. Ќанша жерден тосын десек те 
єылыми атеизм курсыныѕ ґзі дінге деген ќызыєушылыќты 
тудырды. Осы білімніѕ бəрін дїниетаным деп атасаќ болады. 

Бўл маєынада философтардыѕ рґлі ерекше. Олар 
дїниетанымды ќалыптастырды. Ґміріміздіѕ кішкентай 
бґлшектерінен, əлемніѕ жалпы суретін ќўрастыруды 
жəне оны сезіне білуді їйретті. Кеѕес їкіметініѕ тарауы, 
«жабайы» капитализм мен баюєа ўмтылу белгілі бір 
шамада адамгершілік ќўндылыќтары мен баєдарларын 
шайып жіберді. Міне енді екі онжылдыќ ґткеннен кейін, 
біз шытырманнан шыєар жолды іздестірудеміз. Бўл мїлде, 
кеѕестік кезеѕге ќайтып келу емес. 

Бўл ќазіргі ќиын кезеѕде жауап іздеу. Жер бетіндегі 
халыќтыѕ адам болып ќалуына кґмектескен аќиќатсыз, оныѕ 
жауабын табу мїмкін емес. 

Бўл аќиќаттыѕ ќалай аталуы: Ќўран сїресі немесе 
Христос ґсиеті ме маѕызды емес. Біраќ «ґлтірме», «ўрлама», 
«адам – адамєа дос» деген даналыќ ґсиеттер ескірмейді де 
тозбайды. 
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– Біраќ оѕай олжа, мəнсіз парыќсыздыќ адам жанын 
бїлдіретініне келісетін шыєарсыз? Гуманитарлыќ єылымдар 
осыєан ќарсы тўра ала ма? 

– Бўл жерде мен ґз ойымды айтайын. 
Посткеѕестік ќоєамныѕ жиырма жылы ішінде аса зор 

ґзгерістер болды. Алайда аќшаєа, жаќсы жаєдайєа, байлыќќа 
деген кґптеген зиялы ќауымныѕ, əсіресе, єылыми ортаныѕ 
кґзќарасы бўрынєыша ќалды. Бўл – лайыќсыз, ўят сияќты 
болды. Біраќ ќамсыз ґмір жоєары сезімге ќайшы келмейді. 
«Аќша – наќтыланєан еркіндік» сґз тіркесі аќиќаттан алшаќ 
емес. Аќша бəрінен бўрын жаѕа мїмкіндіктер екенін айта 
кеткім келеді. Біз «жабайы капитализмді» ќанша сґксек 
те (алєашќы кезеѕінде басќаша болуы мїмкін емес), жаѕа 
дəуір іскер адамдарєа адал ісімен аќша табуына мїмкіндік 
береді. Дамыєан социализмніѕ «Əркімніѕ ќабілетіне ќарай, 
əркімге еѕбегіне ќарай » деген ўраны шын мəнісінде жалєан 
(фикция) болатын. 

Жалќау да ыждаєатты ќызметкер де бірдей еѕбек аќы 
алды. Ќосымша табыс табуєа рўќсат бермеді. Ел Президенті 
мəжілістіѕ бірінде осы ґрескелдікті əдепті тїрде аѕєарта 
айтты: ол кездегі адамдар жалаќыны «получка» деп атайтын. 
Адамдар бїгін де, ертеѕ де ґзініѕ сол 120 сом алатынын білді. 
Егер жолы болса, он жылдан кейін 140 сом алуы мїмкін. 
Ал жиырма жылдан кейін, мїмкін! – «хрущевкадан» пəтер 
бўйырар. Жаппай теѕгермешілік əйгілі тўлєалар мен жаѕа 
таланттардыѕ ашылуына мїмкіндік бермеді. Кеѕестік дəуірдіѕ 
соѕєы жойыла бастаєан кезеѕінде ќайсар адамдарды ќайырып 
тастайтын. «Сен немене, басќалардан аќылдысыѕ ба?» деген 
«даналыќ сґз» туындады. Енді еѕ бастысына келсек, бїгінгі кїні 
єалым-гуманитарлардыѕ маќсаты жаѕа заѕєа сəйкес тереѕ, 
кїрделі, жан-жаќты білім беруді саќтап ќалу. Оларды жігерлі 
адамдарєа демократия мен нарыќтыќ экономиканыѕ беретін 
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мїмкіндіктерімен ќатар ќолдану керек. Бўл аса кїрделі 
міндет, сонысымен де ќызєылыќты. Санкт-Петербургте бўл 
таќырыпќа ќайта-ќайта оралдыќ. Питердегі кездесуге ірі 
университеттердіѕ єалымдары келгендіктен, жоєары оќу 
орындарыныѕ наќты мəселелері туралы сґз болды. Жоєары 
оќу орындарын ќалай бəсекеге ќабілетті ќылып, болашаќ 
мамандарды ќалай жўмыспен ќамтамасыз етуге болады?

«Мектеп бітірушініѕ тиімділігі» деген тўраќты сґз 
тіркесі пайда болды. Кґптеген оќу орындары осыны ерекше 
жоєарылатуєа тырысуда. Мемлекеттік жəне мемлекеттік 
емес оќу орындарын їйлестіру туралы кґп айтылды. 

Екеуініѕ де жаќсы жəне жаман жаќтары сґз болды. Еѕ 
соѕында, ќоєамды жаќсарту туралы, онда єылым мен білім 
арќылы ќайшылыќтар мен ґнегелерді жаќсарту туралы 
əѕгіме болды. 

– КСРО-ныѕ ыдырауы бірыѕєай кеѕестік єылымныѕ 
ыдырауына əкелді єой. Əуелі, Мəскеудіѕ ќўрыєынан 
ќўтылдыќ дегендей егемен мемлекеттер шаттанды. 
Артынша шыєармашылыќ ќарым-ќатынассыз, пікір мен идея 
алмасуынсыз ґмір сїру мїмкін еместігі аныќталды...

– Гуманитарлыќ єылымда еѕ алдымен тарихшылар «есін 
жиып алды», олар ТМД елдері тарихында Халыќаралыќ 
ассоциация институтын ашты. Артынша ТМД, Азия жəне 
Еуропа елдерінде Философия зерттеу институтыныѕ 
Халыќаралыќ ассоциациясы пайда болды. Оєан танымал 
єалым, Ресей Єылым Академиясы Философия институтыныѕ 
директоры Əбдісалам Гусейнов басшылыќ етті. 

Айтпаќшы, ол Ресей ќоєамында орныќќан жаппай 
ксенофобия туралы стереотипті жалєанєа шыєаратын 
этникалыќ əзірбайжан. Конференцияда тарихшылардыѕ 
кґбірек болєанын атап ґткен жґн. Олар жиі шыєып 
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сґйлеп, ґздерін белсенді ўстады. Оныѕ їстіне, бўл єылымда 
проблемалар да жеткілікті. Армения мен Əзірбайжанныѕ 
заманауи тарихы ґз елдерінде тїрліше тїсіндірілетінін біз, 
əрине, тїсінеміз. Мектептерде де, тиісінше, ресми саясат 
кґзќарасы тўрєысынан, белгілі бір баєытпен оќытылады. Бўл 
ќоєамныѕ толеранттыєына мїмкіндік бере ме? 

Єалымдар осы ќайшылыќтарды бəсеѕдету туралы 
ойлануы тиіс пе? Əрине, тиіс! 

Еуразиялыќ одаќ шегінде

– Ќайталаєаным їшін кешірім ґтінемін, біраќ Кеѕес 
Одаєыныѕ ыдырауына наќ осы тарихшылар мен əдебиетші-
лер кінəлі. Атап айтсаќ, олар тїрлі «халыќ майданыныѕ» 
ќайраткерлерін іздеп табумен айналысты, кґбінесе, оларєа 
басшылыќ етті десе де болады. Сол кезде халыќтыѕ ќўлаєы-
на, егер зўлым жəне мейірімсіз кґршілеріміз болмаса, біз ќандай 
жаќсы ґмір сїрер едік деген ойларын сіѕірді. Сол кґѕіл-кїйдіѕ 
жаѕєырыєы осы кїнге дейін саќталуда...

– Сізбен келісе отырып, мынаны айтќым келеді: жаппай 
тайталасу кезеѕі келмеске кетті. ТМД елдерініѕ єылыми 
ќауымдастыќтары толыќ ўйымдасќан деп айта аламын. 

Санк-Петербургте жыл сайын ґтетін форумныѕ 
бастаушысы дəл сол тарихшылар екендігін айта кеткім 
келеді. Əрине, əр кезеѕде жаѕа таќырып таѕдалады. 

– Шыєып сґйлегендер ішінде «сґзбен тиіскендер» болды ма? 

– Əрине! 2015 жылы тїпкілікті рəсімделетін болашаќ 
Еуразиялыќ Одаќ шеѕберінде Ќазаќстан, Ресей жəне 
Беларус єалымдарыныѕ достастыєы белгіленді. Біз, жалпы 
жоба бойынша жўмыс істейтін сияќтымыз. Ќазірдіѕ ґзінде, 
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бірігіп кїш сала отырып, талќылап жəне зерттелуге тиісті 
ортаќ таќырыптар кґп. Біздіѕ интеграцияєа ќатысты 
ќоєамда ќандай стереотиптер ќалыптасты? Керісінше, 
ќазірдіѕ ґзінде ќандай жаќсы нəтижелер кґзге тїсуде? 
Баспасґзде «їлкен їштік» елдерініѕ əрќайсысы Кедендік 
одаќ пен Бірыѕєай экономикалыќ кеѕістік туралы – 
ўлттыќ егемендіктіѕ ашыќ жəне жасырын ќауіп-ќатерлері 
жайлы жиі жазатыны ќўпия емес. Нўрсўлтан Назарбаев, 
Александр Лукашенко жəне Владимир Путинніѕ саяси 
еріктеріне їміттене ќарап, мўндай əѕгімелерден ат-тонын 
ала ќашпау керек. Мысалы, Ресейде тек азды-кґпті ауќатты 
ќазаќтармен бірігу керек деген тўраќты сенім ќалыптасќан. 
Беларустардыѕ «тоталитарлыќ жїйеге» негізделген 
экономикасы əлсіз. Ќырєыздардыѕ халі тіпті де нашар. 
Олар да Кедендік одаќќа кіруге дайындалып жатыр. Бўл 
жерде шындыќ не, жалєандыќ не? Ашыќ əѕгіме немесе 
бўрмалаушылыќ бар ма? Ќарапайым жанныѕ мїддесін 
саясат пен бос насихаттаудан толыќ ажыратып алу керек. 
Бўл тек экономикалыќ ќана емес, гуманитарлыќ проблема. 
Сондыќтан біздерге, єалымдарєа тиісті жўмыс ґте кґп. 

– Тəжірибе жїзінде ќалай болатынын кґз алдыма елестете 
алмаймын. Əр елдіѕ їш оќымыстысы, бір маќаламен жўмыс 
істей ме?

– Əрине, жоќ. Їш ірі єылыми «бірлік» бар. Єылыми 
əлеуетімен жəне кадрларымен бірге їш философия 
институты бар. Ќоєамєа ўсынылєан біріккен жобамыздыѕ 
нəтижесінде ќызєылыќты да батыл ойлар туындайтынына 
сенімім мол. Ќазірдіѕ ґзінде їш институттыѕ жетекші-
лерінен Директорлар кеѕесі ќўрылды. 

Республикамыздаєы «Єылым туралы заѕныѕ» жўмысы 
жайлы айтќанымда олар əбден таѕ ќалды. 
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Соныѕ нəтижесінде єылыми ќауымдастыќ шетке 
ќаєылєан бейшара ќыз кейпін кимеді. Єалымдар їш жылєа 
арналєан таќырыптарды ўсынып отыр. 

Ал мемлекет сараптама жїргізе отырып, осы 
зерттеулерге бюджеттік ќаражаттар – гранттар бґліп отыр. 
Бўл жаєдайда наќты нəтижелер алуєа болады. Осы гранттар 
белгілі мґлшерде, ќоєамдаєы саяси жəне əлеуметтік 
шиеленісті тґмендетуге жўмыс істейді деп есептеймін. 

– Сіз Болотная площадь, Поклонная гора жəне «Окупай 
Абай» ќозєалыстарын єылыми кґзќарас тўрєысынан зерделеу 
керек деп санайсыз ба? 

– Сґзсіз! Ресей электоратындаєы ауќымды нара-
зылыќтарды, ќазаќстандыќ митингтерді (кґлемі жаєы-
нан біршама кемірек болса да) саяси ќўбылыс ретінде 
зерттеу керек. Ќазаќстан басшылыєы «ґтіп кетер» деген 
ќоќан-лоќќы кґрсету мен ќорќыту, їркітуге кґзжўм-
байлыќпен ќарамайды. Наразылыќ ќозєалысын зерттеуге 
байланысты жеткілікті тїрде ќаржы да бґлінуде. Билік 
ќоєамдаєы шиеленістіѕ неліктен болатынын білуі 
ќажет. Философтардыѕ, саясаттанушылардыѕ, əлеумет-
танушылардыѕ ўсыныстарын билік басындаєылар тыѕдай 
ма? Мен тыѕдайды деп ойлаймын. 

Ќўбылмалы əлемніѕ ыѕєайына иілме... 

– Революцияєа дейінгі Ресейде, кейін Кеѕес Одаєында 
єылым Єылым Академиясыныѕ ќўрамында дамыды. Михай-
ло Ломоносов салєан дəстїр кїмəнсіз еді. Идеологияныѕ 
кесірінен, біз батыстыѕ тəжірибесіне кґз салмадыќ. Кейін 
сол Батыста еш академиясыз-аќ кїн кґріп жатќанын білдік. 
Барлыќ єылым ірі университеттерде шоєырланєан. Сіз ќалай 
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ойлайсыз Болон жїйесі академиялыќ єылым жолындаєы 
кедергі емес пе? 

– Мен еліміздіѕ еѕ жаќсы университетініѕ бірі –                                             
əл-Фараби атындаєы Ќазаќ Ўлттыќ университетінде фило-
софия факультетініѕ деканы болып жўмыс істедім. Сонан 
кейін ірі талдау орталыєы – ЌР Президенті жанындаєы 
ќазаќстандыќ стратегикалыќ зерттеулер институтында 
директордыѕ орынбасары ќызметін атќардым. Бўєан дейін 
мемлекеттік емес социологиялыќ компанияларда жўмыс 
тəжірибем болды. 

Бўдан шыєатын ќорытынды ќандай? Ќазаќстан – 
салыстырмалы тїрде кішігірім мемлекет. 16 миллион 
адам – бўл Нью-Йорк немесе Токио сияќты їлкен 
ќалалардыѕ тўрєындарыныѕ саны єана. Соєан ќарамастан, 
біз кґптеген тілдерді, дəстїрлерді, мəдениеттерді сидырып 
отырєан, аумаєы жаєынан тоєызыншы орынды иеленеміз. 
Гуманитарлыќ єылым осы əртїрлілікті зерттейді. Сондыќ-
тан єылым əртїрлі баєытта дамуы керек деп санаймын. 
Осы рухтандыратын процесті ќатаѕ шеѕберде «бўєаулау» 
маќсатќа сай емес жəне кґрегендік болып табылмайды. 
Еркін жўмыс жасау їшін тəуелсіз зерттеулер ќўрылымы 
керек. Олар ґз болжамдары мен ўсыныстарында кґбірек 
еркін болуды аѕсайды. Барлыќ билік ќўрылымдары да оларєа 
ќызыєушылыќ танытуда. Себебі, ресми ґкілдер аќпаратты 
əртїрлі кґздерден алуєа мїдделі. Елімізге жоєары оќу орны 
да ќажет, ал мыќты университет мемлекеттіѕ тірегі. Еѕ 
алдымен, мыќты профессорлар мен оќытушылар жиналєан 
жоєары оќу орны студентке ќажет. 

Ленинград мемлекеттік университеттіндегі студенттік 
кезім əлі есімде. Тґртінші курста мен їшін еѕ ќызыќтысы...
єылыми-зерттеу институтында ґткен тəжірибем болды. Алєаш 
ќолыма тиген бір бума сауалнаманы ала сала, ґз бетіммен 
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тўрєындардан сўраќ-жауап алуєа жїгіре жґнелдім. Ґйткені, 
ґмірдіѕ бір кезеѕінде студент əдеттегі «тўтынушы» болудан 
жалыєып, жеке ґзі єылымныѕ ќўпиясына енгісі келеді. 

Оєан ќоса, єылым тəжірибеніѕ тоєысќан жерінде болуы 
керек, сонда студент ґзініѕ процеске ќатысу мїмкіндігін 
сезінеді. Біраќ барлыќ єылымды жоєары оќу орны мойнына 
«іліп» ќоюєа болмайды. Себебі университет оќытушысыныѕ 
єылымнан басќа да проблемалары жетерлік. Бўл жатаќ-
ханалардаєы тəртіп, студенттер тəрбиесі, практиканы 
ўйымдастыру жəне т. с. с. Оќытушы бўл ерекше мамандыќ 
жəне ќабілет иесі екеніне келісесіз єой? Міне, сондыќтан 
да академикалыќ єылым керек. Ол Академиямен біріге ме 
немесе Ќазаќстандаєы сияќты министрліктіѕ ќўрамында 
бола ма, маѕызды емес. Біздіѕ елімізде барлыќ академиялыќ 
институттарды Ќазаќстан Респуликасы Білім жəне єылым 
министрлігініѕ Єылым комитеті басќарады. 

Бўл жаєдайда єылыми жобаларды ќаржыландыруды 
мемлекет жїзеге асырады, бўл тўраќты еѕбекаќы жəне їнемі 
жўмыспен ќамтылу деген сґз. Бїгінгі ґмірде бўл жаќсы 
нəрсе жəне єалым їшін де жоєары абырой. Біз ізденушілерді 
ўзаќ əѕгімелесу, жеке ісімен жəне жарияланымдарымен 
танысу арќылы жўмысќа ќабылдаймыз. Жас жігіттер 
мен ќыздар ґздерініѕ жаѕылыспай келгенін білуі керек. 
Талдаумен айналысуєа олар ќабілетті ме? Ґз кґзќарасын 
батыл ќорєай ала ма, Андрей Макаревичтіѕ атаќты 
ґлеѕінде айтќандай «ґзгермелі ґмірдіѕ ыѕєайына иілуге» 
дайын ба? Кей кездерде кандидаттарды електен ґткізуге 
тура келеді, ґйткені кейбіреулер академикалыќ институтты 
лауазымдыраќ жəне аќшасы кґбірек жўмыс табылєанша 
«кїтіп отыра тўру» тїрінде ќарастырады. 

– Айтпаќшы, биылєы жылы сіз ќанша адамды жўмысќа 
ќабылдадыѕыз? 
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– Бес жігіт пен бес ќызды жўмысќа алдым.Олар əл-
Фараби атындаєы Ќазаќ ўлттыќ университетініѕ тїлектері. 
Жастар ќатаѕ конкурстан ґтті. Ќалаушылар анаєўрлым 
кґп болды. Олардыѕ бірі артыќ, бірі кем емес, бўл наєыз 
шабыттанбасаѕ єылыммен айналыспа дегенніѕ тап ґзі. Мен 
шабытсыз єылыммен айналыспа дегенге сенемін. Институтта 
жўмыс істеуге деген їлкен ыќылас болу керек. Ал тəжірибе – 
ол жїре келеді...

– Аз уаќыттан кейін институт ґзініѕ 55 жылдыєын 
атап ґтпек. Осы уаќыт ішінде тїрлі їлгілер жасалды. 
Кеѕес кезеѕінде Философия жəне ќўќыќ институты болды. 
Сонан соѕ ќўќыќтанушыларды «кґшіріп жіберді». 1998 
жылы Философия жəне саясаттану институты ќўрылды. 
Жаќында атауы – Философия, саясаттану жəне дінтану 
институты болып ґзгерді. Осындай кїрт ґзгерістердіѕ арты 
ќалай болады? 

– Меніѕше, атауындаєы ґзгерістерге кґп кґѕіл аудару-
дыѕ ќажеті жоќ. Еѕ бастысы: институттыѕ атауында 
философия сґзініѕ ќалуы. Математика – барлыќ єылымныѕ 
патшасы деп саналса, философия – гуманитарлыќ 
єылымдардыѕ туєан анасы. Ќоєамдаєы ќатынастар 
дамыєан сайын, «бўтаќтар да» кґбірек пайда бола бастады. 
Философиядан психология, əлеуметтану, мəдениеттану, 
дінтану бґлініп шыќты. Бір кездерде «єылым жəне 
техника философиясы» пəні болєан. Ќызыєы, кґптеген бас 
єылыми ќызметкерлердіѕ (олардыѕ ішінде еѕбегімен елге 
аян жандар да бар) базалыќ философиялыќ білімі жоќ. 
Єылымєа оларды ґмір алып келді. Академик Əбдімəлік 
Нысанбаев, профессор Рїстем Ќадыржанов – математиктер. 
Профессор Ќажымўрат Əбішев – филолог, ал профессор 
Грета Соловьева – журналист. Профессорлар Анатолий 
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Косиченко мен Мўхтар Изотов – физиктер. Философия 
єылымдарыныѕ докторлары Баќытжан Сатершинов пен 
Мўхтарбек Шайкемелев осыєан сай тарихшы жəне биолог. 
Мен ґзім білімім бойынша психологпын. Меніѕ ойымша, 
мамандыќтардыѕ осындай симбиозы їлкен ерекшелік. 

Сонымен бірге ол ґзін аќтап та шыќты. Себебі біздіѕ 
алєашќы біліміміз, ґткен кəсіби жəне кїнделікті тўрмыстаєы 
тəжірибеміз бір-бірімізді жаќсыраќ тїсінуге, батыл 
ќортындылар жасауєа кґмектеседі. Еѕ алдымен, абстрактылы 
бейімделуден аулаќ болу керек. Кезінде институттаєы 
саясаттану баєытына тїсінікпен ќараєаны да осыдан. 

Ќоєамда дайын, маманданєан зерттеушілерді ќайдан 
аламыз деген сўраќ туындаєанда, əрине Академиялыќ 
институттан деген жауапты кїтуге болды. 

Еѕ маѕыздысы – сўхбаттасу

– Биылєы жылы сіз мамыр айыныѕ аяєында болєан, 
əлемдік діндер кґшбасшыларыныѕ съезіне ќатыстыѕыз. 
Оныѕ жўмысына отандыќ жəне шетелдік журналистер тобы 
зер салып баќылап отырды. Мїмкін, сіз їшін ќоєамныѕ осы 
іс-шараларєа ќатынасы бірмəнді емес екені жаѕалыќ емес 
шыєар. 

Жоєары ќызметтегі православ ќызметкерлері, аќсаќалды 
имамдар, будда монахтары мен Папа таєыныѕ ґкілдері 
бірге жиналєанда əбден жаєымды əсер ќалдырады. Олар шын 
жїректен шыќќан сґздерін айтады. 

Бейбітшілікке ўмтылу туралы, жаќындарын жаќсы кґру 
туралы, ќантґгісті болдырмаудыѕ маѕыздылыєы туралы 
мəселелер сґз болды. Біраќ əлем діни кикілжіѕдерден шаршады! 
Ґртеу, жарылыс туєызу, адамдарды кепілдікке алу! Солай 
болса, дінге сенушілер ґз пастырьларын естімей ме? Əлде 
олар ґз ізбасарларын сендіре алмай ма...
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– Жалпы мўндай форум біздіѕ елде тґртінші рет жїргі-
зіліп жатса да, меніѕ алєаш рет ќатысуым. Мен тїрлі діндердіѕ 
жаєымды реакциясын кїшейту əрекеті ретінде ќабылдадым. 
Сонымен бірге, ол жерде барлыќ елдердіѕ саясаткерлері 
жиналатынын естен шыєармау керек. Астанаєа наєыз діндар 
адамдар келеді. Мемлекет жəне партиялардыѕ, ќоєамдыќ 
ќозєалыстардыѕ саяси кґшбасшылары ќандай ќорытынды 
шыєаратыны басќа мəселе. Ќандай сабаќ алуєа болады? 
Форумныѕ жўмысын іштей баќылап, оєан ќатысып отырєан-
да Ќазаќстан Президентініѕ алдына ќойєан міндеттердіѕ 
ауыр екенін тїсінесіѕ. Негізінде, кез келген партия басќа 
діни нанымдар мен конфессиялардыѕ ґкілдеріне абсолютті 
толерантты бола алмайды. Əр дінде «бґтен діндегі» адам 
деген ўєым бар. Онда бір-біріне деген ќарама-ќарсылыќ, 
тіпті бїркемелі ќауіптену де бар. Бўл жерде оларєа 
христиандармен, мўсылмандармен, буддалармен, барлыќ 
діни аєымдардыѕ ґкілдерімен сўхбат жїргізу маѕыздыраќ. 
Мен ќоєамда, осы кездесулер мен əѕгімелесулердіѕ еш мəні 
жоќ, себебі осыдан кейін де ешќандай ґзгерістер болмайды 
деген кґзќарас бар екенін білемін. 

Кезекті мəжілістен келе жатќанымда, осы ойды такси 
жїргізушісі маєан їлкен ренішпен білдіруге тырысты. 
Мўндай кґѕіл-кїйді ќарапайым халыќтыќ десе де болады, 
олармен айтысуєа да болады. 

Кеѕес уаќытында дїкен сґрелерініѕ жўпыны кезеѕінде 
меніѕ бір танысым космос кемесін ўшыру туралы ТАСС-тыѕ 
кезекті мəлімдемесін тыѕдап отырып «меніѕ де сарымайым 
таусылды!» деп реніш білдірді. Мўндай кездесулердіѕ 
маѕыздылыєын тґмендету, тіпті абыройын тґгу əрекеттері 
болды да, бола береді де. Олардыѕ бўл ќылыєын байсалды, 
ренішсіз ќабылдау керек. 

Осы тəріздес іс-шараларды ўйымдастырушылардыѕ 
алдында таєы бір ќауіп бар. Екінші спектакльді ойнау бəрінен 
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ќиын, театр əртістері мені тїсінеді деп ойлаймын. Себебі 
барлыќ кїш-ќуаты премьераєа кетеді. Бəрі де аншлагтан 
кейінгі сəтсіздіктен ќатты ќорќады. Меніѕ кґзќарасымша, 
Астанадаєы кездесуді ўйымдастырушылар осы тəріздес 
жаєымсыз кїшті, əсерді болдырмауєа бар кїшін салєан. 
Ќатысушылардыѕ пікірі мен жарияланымдары бойынша 
екінші жəне їшінші съездер, сонымен ќатар ґзім ќатысќан 
тґртіншісі де ќалыпты іскерлік жаєдайда ґтті. Əрине, бəріміз 
тосын сыйды кїтеміз. Барлыєы бір кереметті армандайды. 
Адамныѕ табиєатыныѕ ґзі осындай. Біраќ наќты ґмір сїру 
арманнан алыста жатыр. Мен сўхбаттыѕ маѕызды екенін 
айтќым келеді, əрине сынсыз ештеѕе жоќ. Кґптеген съезге 
ќатысушылар пікірталасќа, діни кґшбасшылардыѕ сґзіне 
тїсіндірмелер беруге кґп кґѕіл, уаќыт бґлу керек деген 
пікір айтты. «Дауыстап оќу» форматы ќазіргі жаєдайда 
зеріктіріп жібереді, мен тіпті мылжыѕдыќ деп айтар едім. 
Бесінші форумдаєы кездесуде ќажетті тїзетулер енгізіледі 
деп ойлаймын. Мїмкін, шіркеу ќызметкерлерініѕ беделін 
ќўрметтей отырып, оларды теологиялыќ сўхбатќа тартуєа 
тырыспай, тек журналистер мен сарапшылар їшін пікір-
сайыс алаѕдарын ўйымдастырєан пайдалы болар ма еді. 

– Маєан тўтас əлемде, кейінгі кеѕестік кеѕістікте тїрлі 
дін ґкілдерініѕ белсенділігімен ќатар, оларєа деген іштей 
саќтыќ їдей тїсіп, діни ўстындарды  кїшпен енгізу бар 
сияќты. Осылардыѕ ќатарына Патриархтыѕ саєатына 
байланысты жаєдай, Ќўтќарушы Христос Храмындаєы 
жанжал жатады. Сонымен бірге, ќоєам исламнан ќорќудан 
зардап шегуде. Бўл їшін себептер баршылыќ. Мəскеу 
метросыныѕ вагонына їлкен тор дорбасы бар, хиджап 
киген əйелдіѕ кіргенін еш ўмыта алмаймын. Бїкіл вагон 
ќорќынышпен ќарады, барлыєыныѕ зейіні əйелге, оныѕ 
сґмкесіне ауды. Мен бўл туралы неге айтып отырмын? 
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Философия институты ґзініѕ атына «жəне дінтану» 
ќосымшасын алды емес пе. 

Негізінде бўл тїсінікті. Алайда сіздіѕ пікіріѕізді 
естігім келеді. Бўл институттыѕ жаѕа директоры Зарема 
Шəукенованыѕ идеясы ма? 

– Идея менікі емес. Їкімет шешім шыєармастан бўрын, 
билік бір жыл бойы ойланды. Философия жəне саясаттану 
институтыныѕ «ќолдаушылары» мен «ќарсылары» жан-жаќты 
ќарастырды, біздіѕ мїмкіндіктеріміз таразыєа тартылды. 

Əрине істіѕ осылай болатынын білген біз де, соєан 
сай алдын ала дайындалдыќ. Дінтану бґлімін ќўрдыќ, 
министрлікке грантќа ґтінім бердік. Əрине, біз шындыќты 
білдік. Ќазаќстан халыќ ассамблеясынан кїшті сарапшылар 
жиналєан болатын. Дін істері жґніндегі агенттікте Талдау 
орталыєы ќўрылды. Ќўќыќ ќорєау ўйымы да мўны кґзден 
таса ќылмады. Мемелекеттік емес ќўрылымныѕ мамандары 
белсенді тїрде жетілдірді. Əрине бўл жаман емес. 

Билік тїрлі дереккґздерден жедел аќпараттар алуы 
тиіс. Іргелі єылыми дайындамалар мен ўзаќ мерзімдік 
болжамдарєа байланысты, бўл жерде біз кґшбасшылыќќа 
ўмтылуымыз керек. Діни «дїрлігумен»,  оєан деген атеистік 
ќарсы айдап салынєан тўрєындардыѕ жаєымсыз əрекеттеріне 
байланысты кґптеген мəселелер пайда болады. Мектептерде 
исламныѕ негізін жəне православиялыќ нанымды оќыту 
керек пе? Егер оќытатын болсаќ, нешінші сыныптан бастау 
керек? Бўл жерде имамдар, дін уаєыздаушысы жəне 
ксендздер тарапынан зайырлы мемлекеттіѕ «араласу» 
шегініѕ мїмкіндігі ќайда? Мїмкін оєан шек ќоймасаќ ше? 
Арнайы мəселелер туындайды. Мысалы, кімді мойындалєан 
ќазаќ діни ілімін таратушысы деп санаймыз? Еѕ кеѕ таралєан 
жауап: ол Ќожа Ахмет Ясауи. Алайда Ясауи исламныѕ тїркі-
лік бўтаќтарыныѕ танымал басшысы екені белгілі. Сопылыќ 
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осы дінніѕ тылсымдыќ аєымы болып табылады. Сонымен 
ќазаќтар исламныѕ ханафистік мазхабын ўстанатынын есте 
саќтау керек. (Мазхаб – ол сїнеттік исламныѕ тґрт ќўќыќтыќ 
нысаныныѕ бірі – авт. ескертпесі). Сўраќтардыѕ бəріне іргелі 
єылым жауап беруі керек. 

Кезі келгенде айтайын, біз республикамыздыѕ тїрлі 
облыстарында – тўрєындардыѕ «Дін туралы» жаѕа заѕєа 
деген ќатынасы туралы ауќымды зерттеулер жїргіздік. 
Респонденттердіѕ 70,8% маќўлдайтыны аныќталды, себебі 
бўл проблема бўдан əрі мемлекеттік реттеусіз ќала алмайды. 

Біз, ќазаќтар, исламды кґп халыќтардан кейін 
ќабылдадыќ. Дінге нанушылардыѕ ішінде фанатизм мїлде 
болмады. Керісінше, бізде басќа діндерге деген тґзімділік 
жəне бґтен дінді ќўрметтеу ќасиеті тəн. Алайда, интернет 
жəне «тїсті революция» єасырында ґткен єасырлыќ 
дəстїрлерге їміттену, ќалай болєанда да алдаєыны дўрыс 
болжай алмаушылыќ болар еді. Біздіѕ аѕќаулыєымыз тым 
ќымбатќа тїсті – бўл жерде мен Аќтґбедегі атысты жəне 
Тараздаєы ґзін ќўрбандыќќа шалєан экстремисті еске алып 
отырмын. Соныѕ нəтижесінде, ќўќыќ ќорєау ўйымдарыныѕ 
ќызметкерлері мен ешќандай кінəсі жоќ азаматтардыѕ ќаза 
тапќанын білеміз. 

Ал осы фанатиктер ґздерін «аќиќат исламныѕ» 
ќорєаушысымыз деп есептеді. 

Абырой ма, əлде кемшілік пе?

– 2012 жылы Философия, саясаттану жəне дінтану 
институты їшін еѕ бір маѕызды оќиєалардыѕ бірі – 
директор Зарема Шəукенова мен бас єылыми ќызметкер 
Наталья Сейтахметованыѕ Ўлттыќ єылым академияына 
корреспондент-мїше ретінде сайлануы деп ойлаймын...
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 – Ескертіп кетейік: Ќазаќ КСР Єылым акадамиясыныѕ 
тарихында ал ол 1946 жылдан келе жатыр) жəне егемен 
Ќазаќстанныѕ Ўлттыќ Академиясыныѕ 20 жылдыќ тарихын-
да əлеуметтанушылар академия ќўрамына ўсынылмады 
да, сайланбады да. Сонымен бірге он жеті жыл бойы (!) ЌР 
Ўлттыќ академия мїшесіне сайлау болмады жəне осыєан 
сай, Философия институтыныѕ бірде бір ќызметкерлері осы 
ќўрметті атаќќа ўсынылмады. Осы «шаќырылымда». Ўлттыќ 
академия бірден жаѕадан 44 корреспондент-мїшелерге 
кґбейді. Оєан ќоса, ґткен сайлауда корреспондент-мїше 
болып 50 жасќа дейінгі єалымдар бола алады деген шектеу 
болды. Бўл да бір уаќыттыѕ жаќсы ырымы шыєар. Єылым 
жасарып келеді. Дегенмен, сайлау сынынан ґткендіктен, 
сіздерді барлыќ 156 академик денсаулыєы жаєынан да, 
єылыми тўрєыдан да мыќты екеніне сендіргім келеді. Олар 
шираќ, ќунаќ, тəртіпті. Сонымен де, олар шынайы, сыпайы 
жəне тілектестік ќарым-ќатынаста болды. Академиктер 
міндетті рəсімдердіѕ бірде біреуін жібермеді. Олардыѕ осы 
шешімдері їшін мен академиктерге ќатты ризамын. Мен 
їшін осы ґткен оќиєа, сґзсіз, їлкен мəнге ие. Бўл Институт 
їшін їлкен жетістік. Бїгінде біздіѕ арамызда: ЌР ЎЄА-ныѕ            
1 академигі – Ə.Н. Нысанбаев жəне 2 корреспондент-мїшесі 
бар. Дегенмен де, ґзімніѕ жаѕа атаєыма осы кїнге дейін 
їйрене алмай жїрмін.

– Реформалар Ќазаќстан Ўлттыќ академиясын 
да айналып ґтпеді. Бір кездерде оны тіпті Єылым 
министрлігімен де біріктірген болатын. Бїгінгі Ўлттыќ 
академия ґзініѕ активінде тек мадаќтау ќўралына 
айналєан ќоєамдыќ ўйым. Сондыќтан мені кґптен бері 
мазалап жїрген, бірнеше кїтпеген сўраќтар берейін: 
мїмкін Єылым академиясыныѕ еш ќажеті жоќ шыєар? Сізге 
ол социализмніѕ ќалдыєы болып кґрінбей ме...
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– Сіздіѕ сўраєыѕыздан ґткір мысќылды сезіп тўрмын, 
біраќ ашыќ жауап беруге тырысайын. Єылым – жарыссыз 
болмайды. Оныѕ ќандай да болмасын баєдары болуы керек. 
Тек кəсіби, материалдыќ ќана емес, адамгершілік жаєынан 
да. Біз «академик Сахаров», «академик Сəтпаев», «академик 
Лихачев», «академик Əуезов»» деп айтќанымызда, белгілі 
бір бейнені елестетеміз. Бўл тек єылыми еѕбектер емес, 
ойлау тəсілі, əлемді тану. Азаматтыќ ўстаным. Білгіѕіз келсе, 
тіпті адами ќасиет. Яєни, осындай адамдарєа теѕелгіѕіз 
келеді, оларєа еліктеп ўќсаєыѕыз келеді. Ал, «дəрежеге» ие 
болып, диплом алєысы келу, міне бўл бəсеке мен мансап 
ќўмарлыќ болып табылады. Бўл «ґндіріс» шыєындары. Біз 
əлем чемпионы атаєын алуєа ўмтылєан спортшыны немесе 
Нобель сыйлыєын алєысы келген жазушыны кінəламаймыз 
єой. Єылымда академиктен жоєары атаќ жоќ. Маєан Ўлттыќ 
єылым академиясыныѕ тґраєасы Мўрат Жўрыновтыѕ жаѕа 
єана корреспондент-мїшесі болєан бізге: «Ќазір елімізде 
академиялар кґп. Біраќ Ўлттыќ академия жалєыз. Сондыќ-
тан, оныѕ корреспондент-мїшесі деген атаєына лайыќты 
болыѕдар», – деп аќжол тілеп айтќан сґзі есімде ќалды.

– Мен басќа жаєынан келейін. Академик мырзалар «алєа 
ўмтылуда», тек бўл «ўмтылыс» басќаша ќалыпта ґтпек. 
Кґпті кґрген ќариялар он жетінші сайлауды жїргізуге немесе 
кезекті мерейтойды ґткізуге жиналады. Ўлттыќ академияны 
їш жїзге дейін, тіпті бес жїзге дейін кеѕейтуге болады. Біраќ 
ерте ме кеш пе, елдіѕ басшылары тарапынан: ќўрметті 
мырзалар, неге сендердіѕ араларында Нобель сыйлыєыныѕ бір 
де лауреаты жоќ деген сўраќ туындамай ма... 

– Ўзаќ жылдар бойы белгілі себептер бойынша, єылымды 
ґркендетуге еліміздіѕ мїмкіндігі болмады. Мўндай жаєдай 
кейінгі кеѕестік мемлекеттердіѕ бəрінде де болды. 
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Əр єалым ќолынан келгенше ґмір сїруге тырысты. 
Тек соѕєы жылдары жаєдай жаќсы жаєына ґзгере бастады. 
Нобель лауреаттарыныѕ болуы, əрине керек. Ќазаќстанда 
оны кім иеленеді? Оны əзір ешкім де білмейді. Мїмкін, 
кейінгі ўрпаќтар алар. 

Кез келген єылымда болжауы мїмкін емес жаєдайлар 
бар. Гуманитарлыќ салада ол ґсе тїседі, ал физикада, 
математикада біршама басќаша. 

Міне формула, міне жаѕа элемент. Гуманитарлыќ 
єылымда субъективтілік кґбірек. Əйтсе де, дəл єылымдармен 
жўмыс істеу ќиыныраќ. 

Британ физигі Питер Хиггс ґзініѕ даналыќ болжамын 
растау їшін 48 жыл кїткен... 

Ґмірлік ісім

– Пессимист болып кґрінгім келмейді, біраќ Бірыѕєай 
ўлттыќ тест (БЎТ) жəне Бірыѕєай мемлекеттік емтихан 
(БМЕ) бекітілген елде енді нобельдік лауреаттар ешќашанда 
болмайды. Əрине, мен бўл жерде Ќазаќстан мен Ресей туралы 
айтып отырмын. Біз таєы да Санкт-Петербургтегі ТМД-
даєы гуманитарлыќ білім мен білім берудіѕ келешегі туралы 
халыќаралыќ мəжіліс таќырыбына ќайта оралсаќ. 

Жаќын арада əдебиет бойынша Ресей тестерін зер сала 
оќи отырып, ешнəрсе тїсінбедім. Андрей князьбен танысќан 
кезінде Наташа Ростованыѕ кґйлегініѕ тїрі ќандай жəне 
оныѕ ќанша желбіршектері мен бїрмелері болєаны маѕызды 
ма екен? 

Иə граф Толстой ґз шыєармаларыныѕ осындай тїсінік-
темесінен кейін, табытта аунап тїсер еді. Меніѕше əдебиет-
ті, тарихты, философияны, психологияны, əлеуметтануды 
ќўр жаттап алуєа болмайды. 
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Кейбір мəселелер жґнінде келіспеуіміз мїмкін. Біраќ 
мен сіздіѕ басты ойыѕызды ќўптаймын. Гуманитарлыќ 
єылымды ауыздыќтайтын адамдар эмоциялыќ тўрєыдан бай 
болуы ќажет. Олар ойлап жəне сендіре білуі керек. Егер олар 
шабыттанбаса, єылым жолына неге келеді...

– Мен кґп жылдыќ – ґтілі бар оќытушы ретінде жауап 
берейін. Тестерді кім ќўрастырады? Ўстаздардыѕ ґздері. Тесті 
ќўрастыру – бўл да ґнер. Бўл ќалай жасалады? Оќытушыны 
шаќырып алады да, оєан: «Ґзіѕіздіѕ студенттеріѕіз їшін 
тест ќўрастырыѕыз. Бўл сіздіѕ педагогикалыќ жўмысыѕызєа 
жатады, емтиханєа дайындаѕыз. Олармен бірігіп, 
аќылдасыѕыз», – дейді. Ґз ісіне ўќыпты дарынды педагог 
оны шебер орындайды. Ал кейбіреулері бўл тапсырамаєа 
ешќандай шабытсыз, формальды тїрде ќарайды. Осындай 
жаєдайлармен жеке бір жоєары оќу орындарында 
ќаќтыєысып ќалуымыз мїмкін. Міне сол кезде Ќазаќстан 
тарихы бойынша тестерде: «Абылай ханныѕ атыныѕ неше 
тісі бар?» деген єажап сўраќтар пайда болады.

Осылардыѕ бəрі баспасґзде жарияланады, содан кейін 
осындай «шыєармашылыќты» бїкіл ел ќызыќтайды. Мен, 
əрине, асырып айтып отырмын, алайда меніѕ жауабымныѕ 
мəні тїсінікті деген сенімдемін. Иə бізде белсенді, сауатты 
ўстаздар жетіспейді. Мен бўл жас мемлекеттіѕ ґсу 
жолындаєы дерті деп ойлаймын. Мен де емтиханда оќытушы 
мен студенттіѕ бірге жўмыс істеуін ќолдаймын, ґйткені менде 
кеѕес кезінде оќыдым. Сонымен бірге, мен тест жїйесінде 
ќорєап ќалєым келеді. Бўл оќытушыныѕ субъективтілігінен 
саќтандыратын ќорєаушы кедергі, ўнамаєан студентін 
оныѕ «ќўлатып» жіберуі ќўпия емес. Міне осы себепті 
Бірыѕєай ўлттыќ тесті ќолдаймын. Ќай мектепте оќыєанына 
ќарамастан, бўл əрбір оќушыныѕ білім алуы мен мансапќа 
жету їміті. Оќыєан мектебі ќалалыќ па, ауылдыќ па, зиялы 
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немесе еѕ ќарапайым екеніне де ќарамайды. Билеттер мен 
тесттілеу шарттарын əрі ќарай жетілдіру керек пе? Керек деп 
ойлаймын. Біраќ жїйеніѕ ґзінен бас тартуєа болмайды. Еѕ 
бастысы, əлемге саны жаєынан еѕ кґп нобельдік лауреаттар 
берген батыс елдерінде бўл жїйе кґптен бері жəне сенімді 
тїрде жўмыс істеп келеді. Оларда ешкім дўрыс жауабын 
ўялы телефоннан білуге тырыспайды. Соєан сəйкес, біздіѕ 
республикамыздыѕ мектептерініѕ бірінде орын алєандай, 
мектеп бітірушілерін тінтудіѕ педагогтар їшін ќажеті де 
болмайды. Бўл кеѕестік кезеѕніѕ ќалдыєы. 

Біз мўны жеѕіп шыєатынымызєа сенімдімін. 

– Онда əѕгімемізді ќорытындылайыќ. Адам ґз 
шыєармашылыќ мансабыныѕ кемеліне толєан кезінде, 
академиялыќ институтты басќаруєа келісім берсе, онда ол 
сірə, ґзініѕ ауќымды ерекше баєдарламасын жїзеге асырєысы 
келгені болар. Осы тўрєыда əлеуметтану єылымыныѕ 
докторы жəне Ўлттыќ академияныѕ корреспондент-мїшесі 
Зарема Шəукенованыѕ шыєармашылыќ жоспары ќандай? 

– Жоспарлар кґп. Еѕ алдымен, институт жаѕа адамдар 
мен жаѕа кїштердіѕ ќосылуына, кадрларды жасартуєа зəру. 
Институт тек ќана єалымдарєа єана емес, барлыќ ќоєамєа, 
мемлекеттік институттарєа ќызыќты такырыптарды батыл 
тїрде ќолєа алуы керек. Кеѕес уаќытында Философия 
институты диалектикалыќ логика мектебімен даѕќы 
жайылды. Дамудыѕ жаѕа кезеѕінде ќандай теориямен, 
ќандай баєытпен єалымдардыѕ данќын шыєаруєа 
болады. Иə, біз бўрынєыдай мемлекеттіѕ тапсырысы 
бойынша жўмыс істейміз. Сонымен бірге институттыѕ 
интелектуалдыќ ќуаты анаєўрлым їдей тїсуі керек. 

Біз зерттеулер їшін таќырыптарды ґзіміз ўсынып, 
мемлекет біздіѕ барлыќ ўсыныстарымызбен келісетіндей 
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болуы керек. Бўл процесс іске ќосылды, əзірге ол бастапќы 
деѕгейде. Ќайсыбір ілгеріленген зиялылар мемлекет єалым-
дарєа нашар ќамќорлыќ жасайды, ол єылымды баєаламайды 
жəне ірі єалымдар пікіріне кґѕіл аудармайды деп тўжы-
рымдайды. Мен осындай мəлімдемелерді естігенімде, осын-
дай «бас араздыќта» ќуланушылыќ элементі бар деп їнемі 
ойлаймын. Ќазіргі кезде мемлекет басшылыєында кґптеген 
дарынды адамдар мен білгір мамандар баршылыќ ќой.

Кґбісі шетелде білім алды, екі-їш тілді біледі. Жоєары 
мемлекеттік шенеуніктердіѕ философиялыќ жəне саясат-
керлік білімі болуы – тіпті де таѕќаларлыќ емес. Соныѕ ішінде, 
Білім жəне єылым министрініѕ академиялыќ институттар 
директорларымен сўхбаты əрќашанда сындарлы, ґзара 
келісіммен ґтеді. 

Институттыѕ шыєармашылыќ əлеуетін мен Отан 
алдындаєы бірінші кезектегі міндеттерге баєыттаєым келеді. 

Бўл, меніѕше, еѕ басты міндет. Єалымныѕ жəне азамат-
тыѕ борышы. Бўл меніѕ ґмірлік ісім. 

БІЗДІҢ	ҚҰЖАТТАМА

ЗАРЕМА КӘУКЕНҚЫЗЫ ШӘУКЕНОВА

Шымкент қаласында (Оңтүстік Қазақстан облысы) дүниеге 
келген. Ленинград мемлекеттік университетінің психология 
факультетін бітірген. 1987–1997 жылдары психолог, кадрларды 
тұрақтандыру бюросының бастығы, Қарағанды металлургия 
комбинатының (Теміртау қаласы) әлеуметтік-психологиялық 
қызмет жетекшісі болып істеген. 1997–2007 жылдар арасында 
«ЦЕССИ-Казахстан» (Астана қаласы) салыстырмалы әлеуметтік 
зерттеулер институтын басқарған. 2007–2010 жылдары әл-Фара-
би атындағы Қазақ Ұлттық университетінің (Алматы қаласы) 
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 Біздіѕ ќўжаттама

философия және саясаттану факультетінің деканы қызметін 
атқарды. 2010–2011 жылдары Қазақстан Республикасы Президенті 
жанындағы Қазақстандық стратегиялық зерттеулер институтында 
директордың ғылым жөніндегі орынбасары болып жұмыс істеген. 
2011 жылдың қыркүйегінде ҚР БҒМ Философия және саясаттану 
институтының (қазіргі кезде Философия, саясаттану және дінтану 
институты) директоры болып тағайындалды. 

Профессор, әлеуметтану ғылымдарының докторы. 130 
дан астам ғылыми және әдістемелік еңбектердің, оның ішінде 
«Заманауи кезеңіндегі Қазақстан дамуының идеологиялық 
концепті» (2010 ж.) және «Қазақстан Республикасындағы 
идеологиялық конструкциялау» (2012 ж.) еңбектері де бар. Түркі 
тілдес елдердің әлеуметтік гуманитарлық бағытындағы ғалымдар 
мен әлеуметтанушыларды біріктіретін басылым, «Әлеуметтану– 
Sociology» еларалық ғылыми-талдау журналының бас редакторы. 

Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері. 
2007 және 2011 жылдары Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтан алғыс хаттар алды. «Астананың 10 жылдығы», 
«Қазақстан Тәуелсіздігінің 20 жылдығы» медальдарымен, 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
«Қазақстан Республикасында ғылым дамуындағы үлесі үшін» 
(2003 ж.), «Ы. Алтынсарин» (2009 ж.) белгілерімен марапатталды. 
Еліміздің ғылымының дамуына көрнекті үлес қосқан, ғалымдар мен 
мамандар үшін белгіленген мемлекеттік ғылыми стипендияның 
иегері (2008–2010 ж. ж.). 2002 жылдан бастап осы кезге дейін 
«Қазақстан социологтар ассоциациясы» қоғамдық бірлестігінің 
орындаушы директоры (ҚСА). 

Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы әйелдер 
істері және отбасы-демографиялық саясат жөніндегі Ұлттық 
комиссияның мүшесі. Қазақстан халық Ассамблеясы сараптау 
кеңесінің мүшесі. 

2012 жылдың маусым айында Қазақстан Республикасы Ұлттық 
ғылым академиясының корреспондент-мүшесі болып сайланды.
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ТЇСІНІКТЕМЕ

НƏЗИРА БОЛДУРУКОВА, «Жас ўлан» Бірыѕєай 
балалар-жасґспірімдер ўйымы» республикалыќ ќоєамдыќ 
бірлестігініѕ тґрайымы, Н. Гумилев атындаєы Еуразиялыќ 
ўлттыќ университеттіѕ магистранты 

ЄАЛАМШАР ТАЄДЫРЫ – ОНЫЅ АЯДАЙ 
АЛАЌАНЫНДА

Зарема Шəукеновамен жїргізілген сўхбатты шын кґѕіліммен 
едəуір толќи отырып, оќып шыќтым. Ґйткені, мен осы тамаша 
педагог əрі беделді, ґзін ќоршаєан жандарды ґзіне еріксіз 
тартатын əйелді жаќсы танимын жəне ќўрметтеймін. Біз əл-
Фараби атындаєы Ќазаќ ўлттыќ университетінде таныстыќ. Ол 
философия факультетініѕ деканы болатын. Мен жастар ўйымын 
басќардым, шыєыстану факультетінде оќып жїрдім. Біз студенттік 
мейрамдарда, єылыми-практикалыќ конференцияларда, ректорат 
мəжілістерінде кездесіп жїретінбіз. Əрбір осындай кездесу мен 
їшін їлкен оќиєа болатын. Мен ол кісініѕ маєан деген ыќылас-
ниетін сезінетінмін. Ол меніѕ шыєармашылыќ жоспарларым туралы 
сўрастырып, студенттік ўжымдаєы мəселер туралы ой толєап, 
меніѕ ґміріме кґмегі тиген кеѕестер берді. Гумилев атындаєы 
Еуразиялыќ ўлттыќ университетіндегі оќуымды жалєастыру 
туралы шешім ќабылдаєанымда, мінездемені кімнен алайын деген 
сўраќ туындаєанда, əрине, Зарема Кəукенќызы деп ойладым. Ол 
кезде Зарема Кəукенќызы Ќазаќстан Республикасы Президенті 
жанындаєы Ќазаќстан стратегиялыќ зерттеулер институтында 
жўмыс істейтін. Мен «Саясаттанушы болєым келетінін» айттым. Ол 
мені ќызу ќолдады. 



        Єаламшар таєдыры – оныѕ аядай                         35 
алаќанында (тїсініктеме)                     

Сондыќтан да, мен Зарема Кəукенќызыныѕ єылым жолындаєы 
жастар туралы айтќан жерін ерекше кґрсетіп ќойдым. Меніѕ 
кґзќарасымша, бўл əлеуметтану єылымдарыныѕ докторы, 
Ўлттыќ єылым академияныѕ корреспондент-мїшесі, Философия, 
саясаттану жəне дінтану институтыныѕ директоры Зарема 
Шəукенќызыныѕ наєыз болмысы. Ол ґз кїшін біледі, ешкімге 
ќызєанышпен ќарамайды, жаны жомарт адам. Ол кісі ќашанда 
шабыттанып, ќызу жўмыс їстінде жїреді. Міне, сондыќтан да 
Зарема Кəукенќызы жас мамандарды жїрексінбей алєа тарта 
біледі. Ќазір де мен ґзімніѕ жігерлі тəлімгерім басшылыќ ететін 
институттыѕ игі істерін зор зейінмен ќадаєалап жїремін. Єылымєа 
жəне ґмірге деген рўќсаттамамды оныѕ аядай алаќанынан 
алєанымды маќтан тўтамын. Егер де зер салып ойлансаќ, осы 
сияќты əйелдердіѕ алаќанында еліміздіѕ єана емес, тїгелдей 
алєанда, бїкіл єаламшардыѕ таєдыры тыныс алып жатќандай. 
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ЖЕР ШАРЫ ДӘУІРЛЕР АЛМАСУЫН
БАСЫНАН ӨТКІЗУДЕ

Философия ғылымдарының докторы, профессор 
Сергей Колчигин қоғамдық ғылымдардың не үшін 
маңызды және қажет екенін түсіндіреді. 

Оның жетекшілігімен ғалымдар ұжымы үш 
жылдың көлемінде «Қазіргі ғылыми таным логикасы 
мен әдiстемесі: жаңа парадигмалардың iзденіс» атты 
жоба бойынша жұмыс істеуде. 
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БІЗДІҢ	ҚҰЖАТТАМА

СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
КОЛЧИГИН 

1954 жылы 20 қарашада Алматы 
қаласында туған. 1978 жылы С.М. Ки-
ров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің философия және 
экономика факультетін бітірген. 
ҚазақССР Ғылым Академиясы 
философия және құқық Институ-
тында әуелі кандидаттық, ал 1993 жылы «Біртұтас дүниетанымның 
философиялық негіздері» тақырыбында докторлық диссертация 
қорғады. Қазақстанда және шетелдерде 200-ден астам ғылыми 
мақалалар жариялаған. Бірнеше көркем шығармалардың авторы 
(«Капли света», «Истина. История души», «Феникс, или Книга 
сияний» т. б.) «Адам әлемі – Мир человека» журналының бас 
редакторы. 

Қазіргі заманғы онтология, философиялық антропология, 
таным философиясы мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу 
жобаларын басқарды. «Диалектическая логика» (Алма-Ата, 
1985-1988 гг.) және «История диалектики» (Алматы, 2000 г.) 
ұжымдық монографияларының авторы. Гуманитарлық ғылымдар 
саласындағы үздік зерттеулерге берілетін Шоқан Уәлиханов 
атындағы сыйлықтың жүлдегері. Петровский (Қазақстандық 
бөлім) ғылым және өнер академиясының корреспондент-мүшесі. 
1996-1997 жылдары «Простор» журналының (Алматы, Қазақстан) 
«Евразия» рубрикасының жетекшісі болған. ҚР БҒМ ҒК Философия, 
саясаттану және дінтану институтының бас ғылыми қызметкері. 
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Жер шары. Дəуірлер алмасуы

– Сергей Юрьевич, ќоєамда гуманитарлыќ єылымдар мен 
оларды зерттеу пəніне шїбə келтіретіндердіѕ бар екенін 
мойындайсыз єой деп ойлаймын. Физиктердіѕ, химиктер, 
математиктердіѕ жґні бґлек. Синхрофазотронды – байќау-
єа, химиялыќ реакцияны – кґруге болады. Ал математикалыќ 
есепсіз дїкенге де бару мїмкін емес. Ал сіз Гегель мен Канттыѕ 
ой-толєамдарымен таныс емес отандастарыѕызєа не 
ўсыныс айтасыз? Сіздіѕ ізденістеріѕізден тəжірибелік 
пайдалы нəрсе бар ма? 

– Философияныѕ нəтижелерін тікелей кґру мїмкін 
емес. Оларды жан-жаќты кґре алмайсыѕ. Біраќ ізгілікті 
философияныѕ басты ерекшелігі – оныѕ зиятты ќоєамєа 
ыќпал етуі. Бўл ойлау мəдениетіне, белгілі тіршілік 
негіздері мен ќаєидаларды ќалыптастыруєа, жоєары рухани 
ќўндылыќтарды бекітуге əсер ету. 

Бўл маєынада ќоєамныѕ ґркендеуі адамныѕ жетілуінен 
басталуєа міндетті деуге болады. Тəрбие мен білімніѕ, ал 
соєан сай ґзініѕ дїниетанымдыќ ќўрылымымен философия 
да, психология мен педагогика єылымдары да маѕызды рґл 
атќаруы осыдан. 

Меніѕ жорамалдауымша, кез-келген ґркениетті 
республика, əрине біздіѕ республиканы ќосќанда, гуманис-
тік мўраттар табысына ўмтылады, былайша айтќанда 
жариялайды. Ал философтар болашаќќа жол салуєа 
їндейді. Біреулер алаумен, біреулер шыраќпен, біреулер 
шаммен – кїшімен, білімімен, тəжірибесімен, ќабілетімен 
– бўл ќиын да алыс жолєа жґн сілтейді. Ќоєамда неєўрлым 
ойлы адамдар кґп болса, ќоєам да жаќсара тїседі. 
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Философия адамзаттыѕ тарихи ќозєалысыныѕ логика-
лыќ негізін, адамныѕ даму аќиќатын ўєынуєа арналєан. 
Сонымен бірге əлемніѕ біртўтастыќ бейнесі адам їшін 
оныѕ ойы мен əрекетініѕ алєышарты болуы керек. Əлем 
жаратылысы мен ґмір мəні жайлы сўраќтыѕ жауабынан 
ќорытынды шыєармай, шынайы даму, таза адамдыќ 
ќатынастарды ќалыптастыру мїмкін емес. Ґйткені, бўл 
жаєдайда Жер бетінде, ќоєамда, отбасында Адам їшін тірек 
болатын ґзіміздіѕ негізімізді табу мїмкін емес. 

Əрине, философия біртекті емес жəне ґзініѕ жоєарєы 
міндетіне əрдайым жауап бере алмайды. Бїгінде оныѕ 
рґлі тґмендетілген, ол ресми белгілерге баєынуєа мəжбїр. 
Негізінде, мўны шешуге болады, біраќ мəселені шешу 
нарыќтыќ жаєдаятќа байланысты ќиындау. 

– Мїмкін, сіздер жеткілікті дəрежеде жарыќ беріп, 
жарќырап тўрєан жоќ шыєарсыздар, мїмкін халыќ сіздердіѕ 
дабылыѕызєа мəн бермейтін шыєар, біраќ, біз адам пейілініѕ 
ќатты ґзгеріп бара жатќанын білеміз. Əсіресе, бўл 1993 
жылдан бастап – бəрініѕ барлыєына ќарсы принципін 
ўстанєан жаѕа азаматтыќ соєыстыѕ елесі туралы айта 
бастаєан Ќазаќстанмен кґрші елден кґрінеді. Бізде де ќоєамда 
алауыздыќ тудырушы əрекеттер кґрініс беріп келеді. 
Жаѕаґзендегі жараныѕ орны жаќын арада біте ќоймас. Егер 
бўєан философиялыќ кґзќараспен ќарасаќ – неге бўлай болуда? 
Єылым мўныѕ жолын табуєа кґмектесе ала ма? 

– Сўраєыѕыз ґте тереѕ, єаламдыќ. Жер шары дəуірлер 
алмасуын басынан ґткізуде. Кеѕес Одаєыныѕ ќўлауы, 
халыќаралыќ терроризмніѕ пайда болуы, əлемдік ќаржы 
жїйесі мəселесі, ауа-райыныѕ ґзгеруі...Барлыєы адамзат іс-
əрекетініѕ барлыќ аумаєын заќымдаєан даєдарыс белгілері. 
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Бўл, ґз кезегінде єаламшарлыќ кґлемдегі психикалыќ 
ќарбаластыќты жасауы мїмкін. Біреу ќолына автомат 
алып, мектеп оќушыларын атып тастайды. Міне бір əйел 
терезеден ґз балаларын лаќтырып жібереді. Ой толєанысы, 
дїниетанымдыќ хаос... Идеялыќ жаєынан жаман болмауы 
тиіс сияќты: бїгінде біз тїрлі идеялар мен пікірлердіѕ еркін 
айтылу мїмкіндігін кґріп отырмыз. Біраќ, біз басќа жаєынан 
шектен шыєып кеттік, əркімніѕ ґз аќиќаты бар жəне соєан 
сай, əркім, жасырын болса да, басќаєа ќарсы тўрады. 
Адамзаттыѕ барлыќ мəселесініѕ тїбірі – сыртта емес. Ол – 
ґзіміздіѕ менмендігіміз бен рухани ќўлдырауымызда жатыр. 

– Батыстыќ жалпыєа мойындалєан саясисыпайылыќ, 
мультикультурализм де ќўтќармайды... 

– Саяси сыпайылыќќа белгілі бір гуманистік мəн беріл-
ген. Адам ќоєамныѕ басќа мїшелеріне ќарсы ґзініѕ жаєым-
сыз сезімдерін тежейді. Бўл мəдениеттілікті танытудыѕ 
кґрінісі, біраќ еѕ жоєарєысы емес. Сондыќтан, тґзімділік – 
бўл тек адамдар арасындаєы ќатынастыѕ ресми жаєы, кейбір 
мəмлегерлік болып табылады. Яєни – жоєарєы аќиќатќа 
деген ґзіндік немќўрайлылыќ десек, ал адам болмысы 
мен дамуы мəселесінде кімдікі дўрыс. Кїнделікті «аралас-
паушылыќпен» жəне «жаппай плюрализмге» їйреніп алып, 
адам теріс ќўбылыстардыѕ жанынан ґтіп кете алады. 

– Францияныѕ либералды баспасґздерінде «оѕбаєан 
буржуалардыѕ» машиналарын ґртеген араб жасґспірімдерін 
ќорєаєаны есімде. Ал полиция жасќанып тўрды. Нəсілшілдік 
деп айыптай ма деп ќорыќты...
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– Бўл əртїрлілік пен ерекшеліктіѕ абсолюттенуімен 
«ќирату» философиясы бар постмодерн (негізінен 
француздікі) дəуірініѕ салдары. Біраќ негізгі əртїрлілік 
мəдениетте, ґнерде, киімде, ќандай да бір салт-дəстїрлерде, 
яєни сыртќы кґріністерде болуы керек. Ал дїниетаным 
мен рухани даму заѕы олардыѕ этностыќ не конфессиялыќ 
бґлінуіне ќарамастан барлыќ адамдарєа бірдей. Мен кіммін, 
ќайдан келдім жəне не їшін тўрып жатырмын, алыс жəне 
жаќын туыстарыма ќалай ќараймын – бўл сўраќтарєа 
ўєыныќты біртўтас тїсінік болуы керек. Біраќ бўл кеѕ 
кґлемде əлі де дамымаєан. 

Ой мəдениетін дайындау жўмысын біздер, єалымдар 
орындауымыз керек деп ойлаймын. Бўл біздіѕ адами жəне 
кəсіби борышымыз. Егер жаћандыќ даєдарыс одан шыєудыѕ 
їлкен шешімдерін талап етсе, онда бўл жерде їлкен єылым 
еѕ алдымен – əмбебап-жалпы ўєымдар мен принциптермен 
жўмыс істейтін философия ќажет. 

Тек адамєа єана руханилыќ тəн

– Жобаныѕ тезисінде мені бір ой ќызыќтырды. «Адамдар 
игілігі мен ќоршаєан шындыќ їшін єылымныѕ шынайы дамуы 
мїмкін жəне оныѕ пəндік саласын таѕдаудан нəтижелерін 
ќолдануєа дейінгі єылымныѕ гуманизациялану жолында єана 
ќажет. Басќаша айтќанда, гуманитарлыќ танымныѕ тек 
əлеуметтік ќана емес, табиєи-єылымдыќ рґлін кґрсету керек. 
Осы кґзќарасты тїсіндіріѕізші. Ќай єылым болмасын ґзінше 
гуманистік емес пе?

– Мен мўндай болжаммен əреѕ келісер едім. 
Ќазіргі кезеѕде єылым ґзі ойлап шыєарєан ќўралдарєа 
кґбірек сїйенеді жəне адамнан алшаќтай береді. Єалым 
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ґз ќўралынсыз ешкім емес. Компьютерлік техника, 
нанотехнологиялар, ќуатты орбиталыќ телескоптар, гендік 
инженерия... 

Бўл технологиялану салдарынан єылым шындыќтыѕ 
кґрінбейтін аймаєына енеді, сондыќтан, зерттеудіѕ 
нəтижелерініѕ ґзі виртуалды болады. Сондыќтан да 
єылымды ќанша ќўрастырса да, сонша аќиќатын ашпайды 
деп айтады. 

Біздіѕ ґмірімізді барынша жаќсарту їшін єылымды 
ќалай ќалыптастырады? Ол адамныѕ рухы мен зердесін 
басып тастайды. Əр ай сайын бізге жаѕа ќўралдардыѕ 
кґмегімен ґмір сїруді ўсынады. Ал таза адами ќабілет 
дамымайды. Мен, телефонсыз, кґліксіз, компьютерсіз 
индивидуум ретінде кіммін? Бўл жерде ґз рахаты їшін 
ќоєамды жаћандыќ даєдарысќа апарєан деп єылымды 
кінəлайтындар да бар. Оныѕ їстіне ќазіргі технократиялыќ 
жəне плюралистік ґркениет жаєдайында єылыми зерттеулер 
еѕ алдымен əскери ґнеркəсіп ќажетіне кетеді. 

– Бўдан шыєар жол ќайда?

– Гуманитарлыќ єылым сияќты шынайы-техникалыќ 
єылымда да руханилыќ, яєни сезім тəрбиесі ќажет. 

Меніѕ не айтќым келеді? Классикалыќ философияда 
сезім ережеге сай, таным процесініѕ алєашќы баспалдаєы 
єана болды жəне адам ќўрылымыныѕ тґменгі деѕгейінде 
еді. Бастысы – сана болды. Мен адамда – бір емес екі сезімдік 
əлем бар деп атап айтќым келеді. Кґру, тїйсіну, иіскеу 
тек бірінші аќпаратты єана береді. Бўл табиєи сезімдер. 
Біраќ басќа рухани сезімдер бар – тек адамєа єана тəн 
жоєарєы кґрініс: жаќынєа деген махаббат, сўлулыќ пайымы, 
ќасиеттілік сезімі, ќатерге ўшыраєандарєа кґмектесуге 
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тырысу. Міне осы сезімдер бізде ґкінішке ќарай, екінші 
орынєа ысырылєан. Ал оларды бала кезден тəрбиелеу керек. 
Бўл бізді ќоршаєан ортаєа жаєымды əсер берер еді. Єалым 
суыќ ќанды, ќатыгездікпен жўмыс жасап, ґз пайдасын 
ойлап кетсе, ол басќа нəрсе. Егер, ол əлемге жаѕа бір 
їйлесімділіктіѕ, сўлулыќтыѕ жаѕа реѕін əкелгісі келсе, онда 
ол басќа. Салыстырып ќараѕыз: бір əуесќой гїлді кесіп алып, 
кептіріп, химиялыќ ќўрамын тексерді. Ал басќа біреуі – жаѕа 
сорт ойлап тапты, тїс пен иістіѕ тїрлеріне ќол жеткізді. Бўл 
əр тїрлі сападаєы білім екеніне келісерсіз. 

– Егер бўлай пайымдайтын болсаќ, бізде ешќашан иттерді 
есепсіз сойєан профессор Павлов болмас еді. Физиология, ќан 
айналымы мен асќорыту еѕбектері жарыќ кґрмес еді. Бўл 
тілсіз жəне белгісіз єылым сарбаздары – иттер ќаншама адам 
ґмірін саќтап ќалды... 

– Жануарларєа тəжірибе жасау – тарихи ауысып 
отыратын шарасыздыќ деп ойлаймын. Адам эволюция 
жолымен дамиды. Сондыќтан, хирургиялыќ ќўралдан басќа, 
танымныѕ басќа тəсілдері де пайда болады. Меніѕ физиолог 
танысым, тышќандарєа тəжірибе жасап жїріп, бір кїні 
ќалай болса да тірі жəндік емес пе деп, ґзініѕ «сўмдыќ іспен» 
айналысып жїргенін тїсініпті. Шындыєында, адамєа тəн 
жəне болмыстыѕ їйлесімділігіне негізделген жаѕа тəсілдер 
ойлап табу туралы ойлану керек сияќты. 

– Осы жаќында теледидардан «На грани» атты 
американдыќ фильмді кґрдім. Жеѕіл ўшаќ тауда апатќа 
ўшырайды. Əрине, оларда не компьютер, не мобилді байланыс 
жоќ. Їш жігіт ќиын жаєдайєа тап болады, ґздерініѕ ґмірін 
саќтап ќалу жəне адам болып ќалу керек. Їшеуініѕ ішіндегі 



44            Философиялыќ сўхбат мїйісі

біреуі єана осы ќиындыќтарєа тґзе біледі. Мўндай ќиын кезде 
жўлдыздарєа ќарап баєыт жасай білу, Жер магниттік полюсі 
жайында білу, адам жегіш ќоѕыр аю сияќты кґне єылым 
артыќ болмас еді. ХХІ єасырдыѕ адамы табиєаттыѕ заѕын 
білмей, оны жиі бўзады, міне – фильмніѕ негізгі ойы осы. 

– Мен жаќында арамыздан кеткен американдыќ 
жазушы Рей Бредберидіѕ əѕгімесін есіме тїсіріп отырмын. 
Ірі фантаст бола тўра, техникалыќ жаѕалыќтарды онша 
жарата ќоймайтын. Кеѕестік энциклопедияда оныѕ єылыми 
прогрестен адамзат баласыныѕ трагедиялыќ артта ќалу 
болмысымен «есеюіне» алєаш рет кґѕіл бґлгені туралы 
жазылєан. Біраќ, меніѕ ойымша, бўл одан да кїрделірек. 
Бредберди адамныѕ аќылды машиналарєа тəуелділігін 
болжады. Оныѕ «Убийца» деген əѕгімесінде, адам барлыќ 
телефондарды, теледидарды жəне ќажетті заттарды 
ќўртады. Нəтижесінде, аќыл-есінен айырылады. Бўл жерде 
шектен шыќпау керек деп айтќым келеді. Сондыќтан, 
біздіѕ жобада єалым-зерттеушiнiѕ ґзара ќатынасы мен 
оныѕ электрлік жəне механикалыќ «кґмекшілеріне» кґѕіл 
бґлеміз. Біраќ, меніѕ ойым мынандай. Егер біз ештеѕені 
ґзгертпей, тек «рахаттануды» іздеуді тоќтатпасаќ, ерте ме 
кеш пе тыєырыќќа тірелеміз. Əлемде ґркениет игілігінен бас 
тарту ќозєалысы кїшеюде, бўл кездейсоќтыќ емес. Адамдар 
орманєа, тауєа, тайгаєа кетіп жатыр. Ґздеріне ыѕєайлы жəне 
ќолайлы заттарсыз кїн кґреді. Ґркениеттен кетіп, табиєатќа 
орныєуєа ўмтылу – бўл ќўрєаќ ќиял дегенді жиi естимiн. 
Ал, ќазір ґркениет ќалай жїрсе, солай ґмір сїру, əрдайым 
осылай болады деген їміт ќўрєаќ ќиял емес пе? Кґлік 
«кептелісінде» тўру, жаман газдарды жўту, кішкентай їѕгір-
пəтерде тўру сияќты...
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– Ґркениеттіѕ даму логикасына сїйене отырып, 
тыєырыќтан шыєу їшін єылым ќандай жолды ўсынады?

– Єылым ќазіргі таѕда єаламшардаєы єаламдыќ-сыни 
жаєдайларды жеѕілдетуге тырысуда. Мысалєа, їлкен 
бункерлер Жердіѕ ґсімдік əлемініѕ жўмсалмайтын ќоры, 
ќыруар жаѕалыќтар мен дəстїрлі электр кґздері жəне т. б. 
ќўрылды. 

Єаламшардыѕ биосферасындаєы жаѕа игерудіѕ 
басталуы ґте маѕызды; рухани-экологиялыќ ќоныстар, 
экополис-ќалашыќтар пайда болуда. Адамдар табиєатпен 
їйлесімдікте ґмір сїруі керек. Бір-бірімен тату-тəтті ґмір 
сїру одан да маѕызды, руханилыќ ежелден адамшылыќтыѕ 
бастамасы. Бір-бірімен жəне ќоршаєан табиєатпен сенімді 
жəне ґзара дəлелді ќатынастар ќўру їшін оншаќты немесе 
жїздеген пікірлестер біріккенде, шынайы адамгершiлiктіѕ 
ќалыптасуы болады. 

Мўндай ќоєам – аќиќат болады. Ќазіргі таѕда, бўл 
Ресей, Їндістан жəне Еуропа мен Американыѕ əртїрлі 
аудандарында байќалады. Бўл мыѕдаєан кґп ўлттыќ 
адамдардыѕ тўраќ нысаны – жаѕа тарихи ќауымдасудыѕ, 
адами бірыѕєай отбасыныѕ келешектегі їлгісі. 

Мўрат туралы айтатын болсаќ…

– Сіздіѕ жобаѕыздыѕ таќырыбына оралсаќ. Таным мен 
тўтас єылым мəселесінде екі кґзќарас бар. Єалымдардыѕ 
бір бґлігі – маќалалар мен кітаптар жазып, єылыми 
конференцияларєа ќатысу ґз міндеттері деп есептейді. Бўл 
зерттеулер ќоєам мен билікті ќызыќтыра ма, онда шаруасы 
жоќ. Ал, екінші бґлігі ќоєам мен билікпен келісе отырып, 
əлеуметтік сараптамалар мен мониторингтар жїргізіп, 
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аќыл-кеѕестер мен ўсыныстар береді. Кей «инстанциялар» 
їшiн баяндаухаттар жазады. Осыныѕ ќайсысы Сізге жаќын? 
Мемлекеттiк тапсырыста конъюнктура белгілері жоќ па?

– Мїмкін, онсыз болмайды єой. Əйтсе де мен 
«конъюнктура» сґзіне тек жаєымсыз мəн бермеймін. 
Аныєында, кез-келген ел, ќоєам ґз бейнесініѕ жаќсы 
болєанын ќалайды, ґз табыстары мен мїмкiндiктерін 
барынша жоєары ўстауєа тырысады. Бўл екі жїзділік емес: 
бір кїндік ірі ґтініш, баєдарлама болуы мїмкін. Əлі ќол 
жетпеген мўрат, соєан талпыныс деп айтсам болады. 

Єылым мен биліктіѕ ґзара ќатынасында маєан 
ќайсысы жаќын? Егер философияєа келетін болсаќ, 
(мен наєыз философияны айтып тўрмын), ол емдеуге 
жаќын. Сондыќтан, əлеуметтік «кемшілік философ пен 
гуманитарлыќ єалымдардыѕ ќўќыєы мен міндеті. Ал 
мемлекет осы ўсыныстарєа ќарап, «емдеуді» бастау керек. 
Осы айтылєан талаптарєа тґменнен дабыл кїтпей-аќ, билік 
осындай жаєдайда біз не істеуіміз керек – деген сўраќ ќоюы 
керек. 

Кеѕес ґкіметі кезін еске тїсірсек, єалымдар беделі ґте 
жоєары болды. Єалымдар ґздері ґзекті жоба ўсынып, 
соны зерттеумен айналысты. Єалымдар ќауымдастыєыныѕ 
мїддесiн ќарайтын ќуатты мемлекеттiк єылым академиясы 
болды (бїгінгі таѕда, бўл ќоєамдыќ мекеме). Одаќ тараєаннан 
кейін, билік едəуір уаќытќа дейін єалымдар туралы ўмытып 
кетті. Біраќ, мен бїгiнгі таѕда, жаќсылыќќа апарар наќты 
ґзгерістерді байќадым. Мемлекет гуманитарлыќ зерттеулерді 
шын ниетімен ќаржыландыруда, єылымєа жас єалымдар келе 
бастады, олардыѕ əзірше аз болса да, нəтижесі бар…

Єалымдардыѕ екі типіне келер болсаќ. Шындыєында, 
біреулері атаќ даѕќтан бойын аулаќ ўстап, ел мїддесімен 
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ґмiр сїредi. Олар кґбiнесе iрi єылыми мектептерге басшылыќ 
етедi, єылыми ґмiрдi ќоєамдыќ жəне мемлекеттiк ґмірмен 
бірге атќарады. Сірə, екі нəрсені бірге алып жїру деген, 
əсіресе гуманитарлыќ сала єалымдары їшiн ґте маѕызды. 
Кейбір зерттеушілер ґздерініѕ ізденістерінен басќа ештеѕені 
білгісі келмейді. Олар ќоєамдыќ жəне сыртќы əлеуметтік 
прогрестіѕ ішкі ќажеттілігіне тəуелділіктен тыс ґмір сїруге 
тырысады. Олардыѕ ґмірлік жоспары ґздерініѕ ќайталанбас 
ќабілеттерін іске асыру болып табылады. Осындай тўлєаныѕ 
жарќын мысалы, Нобельдік сыйлыќтан бас тартќан адам – 
математик Перельман. 

Єалымдардыѕ екі типі де керек деп ойлаймын. Əрќайсы-
сыныѕ жаќсы жаєы да, жаман жаєы да бар. Біріншісін 
єылымныѕ айнасы, екіншісін жаны деп салыстыруєа тəуекел 
етемін. 

– Сіз єалымдардыѕ достастыєы мен ынтымаќтасты-
єына ќалай ќарайсыз? Ол мїмкін бе? Əлде, єалымдар 
«жапандаєы жалєыз ќасќыр» сияќты ма?

– Наєыз єылыми шыєармашылыќ байланыстан, 
талќылаудан, пікірсайыстан туындайды. Єылым жеке 
аќиќатќа емес, ортаќ мəнді аќиќатќа тырысады. Сондыќтан 
да, єылымдаєы жалєыздар басќа єалымдармен ґзара 
ынтымаќтастыќта ќалыптасып дамиды. Осыєан байланысты, 
мынаны еске тїсірейікші, 60–80 жылдары біздіѕ институтта 
диалектикалыќ логиканыѕ ќазаќстандыќ мектебi жемiстi 
жўмыс iстедi. Ол кезде біздер Философия жəне ќўќыќ 
институты болдыќ. Заѕгер-єалымдармен бірге єылыми 
проблемаларды талќылап, пікірталас тудырып, əбден 
сенiмдi теориялыќ шешiмдердi табуєа тырыстыќ. 90-шы 
жылдардыѕ басында бізді бґліп тастаєанда, философтар 
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їшін де, заѕгерлер їшін де бір сəтсіздік болды. Кейіннен, 
философтарєа саясаттанушылар ќосылды, ал жаќында 
институттыѕ атауы  таєы да ґзгертілді. Енді Философия, 
саясаттану жəне дінтану институты деп аталады. Мўндай 
ќайта ўйымдастыру ќажеттiлiгi тїсінікті əрі айќын. Ќазіргі 
мазасыз уаќыттыѕ талабына еліміз жауап беруге тырысуда. 
Мен институттаєы барлыќ мамандардыѕ бiрлескен кїшімен 
їшбiрлiктіѕ жетістігіне сенемін. 

– Философияны сəл ќоя тўрып, басќа таќырыпќа 
ауыссаќ деймін. Меніѕ білуімше сіз əн, ґлеѕ, проза жазасыз. 
Бўл шыєармашылыќтыѕ бір тїрінен басќа тїріне ауысу 
əдісі ме, əлде одан да кеѕірек пе?

–  Əрине бўл басќа шыєармашылыќпен айналысудыѕ 
єажайып əдісі. Біраќ, бўл мен їшін хобби емес, меніѕ 
ґмірімніѕ мїлде ажырамас бґлігі. Гете айтќан екен: 
«Философия меніѕ поэзиямды жояды» деп. Ўлы ойшыл-
аќынмен дауласуєа тəуекел етпеймін, біраќ, мўнда ќатаѕ 
ереже жоќ. Басќаша болуы да мїмкін: философия бiрде 
менiѕ бўл ґнерiмніѕ алдына шыєады, бiрде ґнерім алдыєа 
шыєады. Мен ешќашан алдын-ала, бїгін ґлеѕ жазамын 
немесе ертеѕ ґлеѕ шыєарамын, журналєа їш бетті кезектi 
єылыми маќаланы арєы кїні беремiн деп болжамаймын. 
Барлыєы ґз-ґзiнен шыєады. Шыєармашылыќтыѕ бір тїрі 
екіншісіне ауыса береді. Мен ешќашан ќайсысы бітіп, келе-
сісі ќай жерде басталатынын біле бермеймін. Мїмкiн, меніѕ 
тəжірибем онша ерекше емес шыєар. Бiздiѕ барлыєымыз 
єаламдыќ синтездер дəуiрінде тўрамыз, дегенмен, мəдениет 
салаларыныѕ ќатаѕ бґлiнуiнен бiртiндеп бас тартуымыз 
керек. «Философияны, єылымды, ґнерді» їтір арќылы 
бґлуді ќою керек. 
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– Жарайды, онда ќорытындылайыќ. Ґз жобаѕызды 
аяќтаєаннан кейін, 2015 жылы ќандай нəтижеге келесіз?

–  Мен екі негізгі жайтты бґліп кґрсетер едім. 
Біріншіден, ґз кемшiлiктерi бар наќты єылым бар екенін 

жəне мəндi мїмкiндiктерi бар єылым бар екенін дəлелдеп 
кґрсетуіміз керек. XXI єасырдыѕ танымдыќ стратегиялары 
– бўл технологизм, бўл виртуалды білім мен таным, демек, 
сол мезеттегі еркiн сындарлы (соныѕ iшiнде əлеуметтiк) 
шындыќ. Ќазiргi объективті єылыми таным – ауќымды 
синтездерді (бїтiндiк) талап етедi; демек, оныѕ адамгершiлiк 
мiндеттелген мəнi – бiртўтас шынайы дїниетанымдыќ 
жəне философиялыќ жинаќтау. Міне, осыны ґте маѕызды 
етіп астын сызып ќоюымыз керек. Егер, Əлем біреу 
болса, онда Аќиќат та біреу. Бўл жерде міндетті тїрде 
ќайтадан философияныѕ негізін ойлап, тїрлi жолдармен 
салыстырмалы талдаулар жасап, философияныѕ жїйелерін 
ґзара жəне негізгі жоєарєы ќўндылыќтармен салыстыру 
ќажет. Ґйткені олар, дїниетанымныѕ сапалылыєы мен 
ґміршеѕдегі. Сондыќтан, екіншіден, біздіѕ жобамыз 
ќазіргі єалымдардыѕ зерттеуіндегі рухани ґрлеудіѕ айќын 
кґзќарасын сипаттауды ниет еткен. Бўл єылыми ќоєам мен 
толыќ ќоєамєа арналєан їндеу жəне манифест. Міндетті 
тїрде тəрбие беру мен білім берудіѕ жаѕа тəсілдерін жəне 
баєытын кґру, адамдар арасындаєы ќаєидалар мен жаѕа 
негіздерін дəлелдеу ќажет. 

Рухани бастаудыѕ ќалыптасуы адамды таным мен 
шыєармашылыќќа жетелейді. Себебі, таным аќиќаты 
жоєары жəне їйлесімді ќўндылыќтан жоєары ґлшем, тəсіл, 
дїниетанымдыќ негіз ретінде кґрінеді. 

Əрине, бўл сўраќтар, кґбінесе пікірсайыстар тудырады, 
ал деѕгейі мен тїпкі ойына байланысты жўмыс ґте кґп. Бір-
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екі жариялымдармен оны шешу ќиын. Біраќ, оєан кґшу 
ќажетекеніне мен сенімдімін

ПАРАДИГМА

Парадигма грек тілінде paradeigma – мысал, їлгі дегенді 
білдіреді. Бўл термин философия мен социологияда 
ќолданылады. Екі маєынасы бар. Бір жаєынан, аќиќаттыѕ 
маѕызды келбетін кґрсететін ўєым жїйесінде іске 
асырылєан єылыми кїрделі теория. Екінші жаєынан єылыми 
ќауымдастыќта наќты тарихи аєымда їстемдік ететін зерттеу 
əдісі, мəселелерді шешу їлгiсі, бастапќы мəнді жїйе.
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ТЇСІНІКТЕМЕ

ОЛЕГ БОРЕЦКИЙ, «Цезарь» кинотеатрындаєы 
алматылыќ киноклуб президенті жəне СТВ каналыныѕ 
баєдарлама жїргізушісі, əл-Фараби атындаєы 
Ќазаќ ўлтттыќ университетініѕ доценті, философия 
єылымдарыныѕ кандидаты

РУХАНИЛЫЌ ЖЫЛУЫНАН НƏР АЛЄАН

Сергей Колчигин, философ жəне аќын, сирек кездесетін 
дарын иесі. Кїрделі мəселелер жайлы ол сендіріп ќана емес, ґте 
ќарапайым сґздермен айта біледі. Бўл еѕ ќиыны. Ал, еѕ бастысы, 
Сергей Юрьевич байланыстар тудыра отырып, ґз жўмысыѕ, ґз 
таєдырыѕ жайлы ойлануєа мəжбїрлейді. 

Бірнеше ўрпаќтар бўрын

Ўзын-сонар дəйексґзім їшін кешірім сўраймын, біраќ ол меніѕ 
пайымдауларымныѕ кілті. 

«Гуманитарлыќ єылымдармен ќатар, жаратылыстанулыќ-
техникалыќ єылымдар їшін руханилыќ, яєни, сезімдер тəрбиелеу 
маѕызды. Бўл жерде не айтќым келеді? Классикалыќ философияда 
сезімдер таным процесініѕ алєашќы сатысы жəне адам болмысыныѕ 
ќўрылымындаєы тґменгі деѕгейі єана болып есептеліп келді. 
Ал, еѕ бастысы зерде болды. Мен адамныѕ бір емес, екі сезімдік 
əлемі бар екендігін баса айтќым келеді. Кґру, тїсіну, иіскеу шын 
мəнінде алєашќы аќпаратты береді. Бўл табиєи сезімдер. Сонымен 
ќатар, басќа да сезімділік бар, ол – рухани сезім. Ол тек адамєа 
єана тəн. Жаќындарєа деген махаббат. Əдемілікті рахымдыќпен 
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сезіну. Ќасиеттілер алдында бас ию. Ќиындыќќа кездескендерге 
кґмектесу. Міне, осы сезімдер бізде, ґкінішке орай, кейінге 
ќалдырылєан». 

Сергей Колчигин ґз пайымдауларын єалым ретінде кґрсетеді. 
Ал кино əлемін талдай бастасаќ, ќазіргі киноєа руханилыќ ауадай 
ќажет екендігін айту керек. Кґрермен-тўтынушы кинозалєа 
«демалуєа» жəне попкорнды ќытырлатып жеуге келеді. Триллерлер 
мен «ќорќынышты киноларды» кґре отырып, уайымдауды ќажет 
етпейді, адамдар ойлаудан ќалды. Əрќашан бўлай болєан жоќ 
ќой. Екі данышпан итальяндыќ – Микеланджело Антониони 
(«Ќызыл шґл дала», «Тўтылу», «Забриски-пойнт») жəне Федерико 
Феллини («Кабирия тїндері», «Тəтті ґмір», «Амаркорд»), тамаша 
поляк Кшиштоф Кеслёвский («Декалог», «Їш тїс»), біздіѕ 
Андрей Тарковский ґзініѕ «Сталкерімен», «Солярисімен» жəне 
«Айнасымен», таєы да басќа он шаќты аттарды айтуєа болады, 
олар бірнеше ўрпаќтар їшін, алдыѕєы ќатарлы шеберлер їшін ќол 
жетпес биіктерде ќала береді. Неліктен? Ґйткені олар адамныѕ 
жаны мен жалпы ќоєамды тїсінуге тырысты. Руханилыќ деректі 
фильмдер їшін де маѕызды. Ішкі руханилыќпен жылынєан, наќты 
азаматтыќ позициямен берілген фильм ґзініѕ тїсіндірушілерін 
єасырлар бойына ўмыттырмайды. Бїгінгі ґмірдіѕ шындыєына 
негізделген немесе єасырлар тўѕєиыєына алып ўшатын деректі 
фильм бе, əлде кґркем фильм бе, ол маѕызды емес. 

Тəѕірліктіѕ тўѕєиыєына бату

Сергей Колчигин дўрыс айтады: бїгінде жер дəуірлердіѕ 
алмасуын басынан кешіріп отыр. Біз бір формацияныѕ бўзылып, 
екіншісініѕ басталуыныѕ куəгері болып отырмыз. Сонда ўрпаќтарєа 
не ќалады? Деректі кино ќазір жеке кəсіпкерлердіѕ ќўзырына 
берілген. Оларды тəуелсіз студиялар деп атайды. Жеке кəсіпкер 
жўмсалєан аќшасын ќалай ќайтарсам, Голливуд бўзып жіберген 
кґрерменніѕ талєамына ма, əлде, тапсырыс берушініѕ кґѕіліне 
сай жўмыс істесем бе деп ойлайды. Ґкінішке орай, біздіѕ кґптеген 
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киноматографистер їшін кино ґмірдіѕ мəніне емес, бизнеске 
айналєан. Əрине, барлыєы сценарийден басталады. Ал бўл 
əрќашан мəселе тудырады. Ешкім тəуекелге барєысы келмейді. Ал 
тəуекелсіз ол ќандай кино? Руханилыќты іздеуге капиталистіѕ де, 
мемлекеттіѕ де аќшасы жоќ. Біраќ! Міне ґте бай да емес мемлекет 
– Испанияны алайыќ. Евроныѕ даєдарысы, ереуілдер, сепаратизм 
жəне таєы басќалар. Алехандро Аменандро деген жас режиссёрдіѕ 
«Агора» деген ежелгі Египет туралы, єалым Гипатия туралы фильмі 
оєан жўмсалєан 60 миллион долларды ќайтара алмады. Біраќ ол 
туралы бір жыл єана айтылып ќоя салынєан жоќ. Ол ўзаќ уаќыт 
есте ќалады. Ал біз «Кґшпенділер» туралы ќазірдіѕ ґзінде ўмытып 
кеттік. Ќазаќстанныѕ тарихы ґздігінше ќызыќты деп ойлаймын. Ол 
тіпті Ежелгі Египеттіѕ тарихымен бəсекеге тїсе алады. Ґте їлкен 
философиялыќ мўрасы бар. Мəдениет жəне дін. Тəѕіршілдік əлі 
кїнге дейін ґзініѕ зерттеушісін кїтеді. Кїткеніне жете ме? Немесе 
ислам. Оныѕ Орталыќ Азиядаєы ќиын-ќыстау жолы. Неліктен ол, 
аќырында, тəѕіршілдікті ыєыстырып, ќатал азиялыќ кїн астында 
ґзініѕ орнын жеѕіп алды? Сўраќтар, сўраќтар... 

Ґкіншке орай, ќазаќстандыќ режиссёрлердіѕ їлкен жəне кіші 
буыныныѕ ґкілдері тез арада, ґзініѕ 16 миллион єана тўрєыны 
бар, кішкене республикасында «классик» бола ќалды (Оѕтїстік-
Шыєыс Азия ґлшемімен ќарасаќ – бір мегаполис болады). Олардан 
ерекше нəрсе талап ету – мїмкін, маєынасыз шыєар. Сондыќтан 
да киноґндірушілер дəстїрлі ќўндылыќтарєа сїйіспеншілік 
білдіргенмен, жалыќтыратын ленталар тїсіреді. (Кинотанушы 
Гульнар Əбикееваныѕ аныќтамасы бойынша – «Нафталинді кино»). 

Ґмірдіѕ маєынасы неде?

Бўл кґрермені жоќ кино. «Жетімдер» сияќты ќарапайым 
єана, бюджеті аз кино шыќќан кезде ол – бір ќўбылыс болып, тіпті 
таѕќалдырады. Ґйткені онда, їнділік фильмдерге еліктеу болса 
да, шынайы ґмір мен таныс кейіпкерлер бар. Біраќ бўл, ќайталап 
айтам, ережеден тыс. Ќоєам кино голливудтыќ мəнсіз нəрсені 
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єана керек  ететін тинэйджерлердіѕ їлесінде екеніне тез-аќ кґніп 
ќалды. Социологтар кинозалды кґѕілден тыс ќалдырып келеді. 
Отыз, ќырыќ, елу жастаєы адамдар ќандай кино кґргісі келеді? 
Ешкім білмейді. Ќазаќстандыќ мемлекет шиеленіскен əлеуметтік 
ќаќтыєыстарды бастан кешірді. Жаѕаґзендегі оќиєалар, 
«Арќанкерген» шекара бекетіндегі ќан-тґгіс баспасґзден тек 
объективті аќпаратты єана ќажет етіп ќоймайды, оныѕ кґркем 
суреттемесін де ќажет етеді. Меніѕ досым Ермек Тўрсынов бір 
кезде «Ќатардаєы Челахтыѕ ісі» деген психологиялыќ триллер 
тїсіргім келеді деген еді. Біраќ ол їшін жараныѕ аузы əлі жазыла 
ќойєан жоќ. Ґткенді тїсіну їшін он жыл, тіпті бір єасыр кїту керек 
пе? Оєан сенгіміз келмейді. Тіпті 25 жыл бўрынєы оќиєа – 1986 
жылєы желтоќсан айындаєы ќазаќ жастарыныѕ демонстрациясын 
басып-жаншыєан кез ќазаќ киноматографиясы тарихында 
аќтаѕдаќ болып отыр. Шындыєында, режиссёр Талєат Теменов 
«Ќиын нысана»деген фильм тїсірді, ол тек алєашќы талпыныс 
ќана. Сонымен ќатар, ойдаєыдай емес. Ал Еуропада болса, 
елдер, халыќ тарихындаєы елеулі оќиєаларєа ќайтадан оралып 
отырады. Германияны алыѕыз, ќанша жыл ґтсе де нацизм жəне 
холокост, «екі Германия» таќырыбына əр тїрлі ќырынан ќайта-
ќайта оралып отырады. Немістер кинозалдарды да толтырады, 
кино да кґреді, кґздеріне де жас алады. Трагедияны ўжым болып 
ќайта бастарынан кешіреді. Міне, осылай еѕ жаќсы сезімдер 
білінеді, руханилыќ оянады. Əр жаѕа ўрпаќ «бўл не?» деген ґз 
сўраќтарын ќояды. 

Компьютеріѕізді ґшіріѕіз!

Жоќ, мен экран шеберлерін баррикадаєа шаќырмаймын. 
Ќўдай саќтасын! Біраќ раќымшылыќ, ўят, ар-ўждан сияќты тамаша 
сезімдерді оятатын біреу болу керек ќой. Режиссёр атаќ, даѕќ емес, 
ґмірдіѕ мəнін іздеуі керек. Біз неге əрќашан Ермек Тўрсыновќа 
жəне оныѕ «Шал» фильміне ќайта-ќайта орала береміз. Ґйткені ол 
ўлттыќ мінез-ќўлыќты, оныѕ жанын дґп тапты. Шал мен ќасќырдыѕ 
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жекпе-жегі – отызыншы жылдардаєы аштыќты, ўжымдастыруды, 
ГУЛАГ-ты басынан кешірген халыќ тарихындаєы эпикалыќ бейне. 
Ерболат Тоєызаќов – Ермектіѕ тамаша жаѕалыєы. Киностудия 
павильонындаєы жўмысшы жай єана ќарапайым жўмыскер болып 
ќала беретін еді. Ал ол белгілі, соѕєы уаќыттаєы еѕ тамаша актёр 
болып отыр. Ермек Ќазаќстандаєы шын мəніндегі «уаќыт рухын» 
дəл тауып отырєан жалєыз режиссёр. Ол адам жанын мазалайтын 
таќырыптарды бґледі. Ќазаќстанда тамаша режиссёрлар бар, біраќ 
режиссёрлер легі жоќ. Ќазаќстандыќ киноныѕ жалєыз ќасќыры 
бар, біраќ тобы жоќ...

Міне, философия мен киноныѕ ќаншалыќты ќиылысатын 
тўстары бар. Таєы бір нəрсе туралы айтсам. Сергей Колчигинмен 
əѕгімелессеѕ жаѕа ой да тудырады, сонымен ќатар, дау да 
тудырады. Мына тўжырым ќалай: «Адамдардыѕ ќайєысы їшін 
єылымды кінəлайтындардікі бір жаєынан дўрыс. Ол адамныѕ жаны 
мен зердесін басып тастайды. Əр ай сайын бізге жаѕа «балдаќпен» 
жїруді ўсынады. «Телефонсыз жəне компьютерсіз мен индивидуум 
ретінде неге тўрам?» – деп єалым кїйіне сўраќ ќояды. Мен бўл 
ќазаќстандыќтардыѕ ґмірін улайтын еѕ шиеленіскен мəселе деп 
ойламаймын. Сонымен ќатар, телефонмен де, компьютермен де 
жеке тўлєа болып, Иосиф Бродский айтќандай, «ортаќ бет əлпеті» 
бар жекелікті саќтап ќалуєа болады, оныѕ шешімі де оп-оѕай. 
Компьютеріѕізді ґшіріѕіз, їйде ўялы телефоныѕызды ќалдырыѕыз. 
Содан соѕ жаяу біздіѕ киноклубќа келіѕіз. Жаѕа кино кґреміз. 
Талдаймыз. Дауласамыз. 
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ТУҒАН ЕЛГЕ ҚАРАЙ ҰЗАҚ ЖОЛ. 
ОНЫ БІРЛЕСЕ ӨТЕЙІК!

Шетел қазақтары өздерінің туған елдерінен тыс 
аймақтарға алуан түрлі себептерге байланысты тап 
болды. Біреулері көтерілістің шарпыған жалынынан өзге 
елдерде бас сауғаласа, екіншілері Филипп Голощекин 
басқарған жылдардағы тарихта орын алған аштықтан 
қашқан еді. Ауыр дерттер мен зорықтыратын еңбектен 
олардың қатары сиреп кеткен еді. Қазақтар өздерінің 
еркіндігі үшін күресіп, жат жұртта көз жұмып жатты. 
Қазіргі таңда олардың балалары мен немерелері 
күллі әлемге тарап кеткен. Олардың бір қатары өзге 
жұртқа сіңісіп кетіп, тарихи Отандарына оралуға тілек 
білдірмейді. Кейбіреулері аталарының аманаттарын 
орындауға тиістіміз деп ойлайды. Туған елге қарай 
жолға жиналады. Ол соқпақты ұзақ жол. Институт 
директорының орынбасары, философия ғылымдарының 
докторы, профессор Серік Нұрмұратов қазақ 
диаспорасының қиын тағдыры жөнінде сөз толғайды. 



           Туєан елге ќарай ўзаќ жол.                             57
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БІЗДІҢ	ҚҰЖАТТАМА

СЕРІК ЕСЕНТАЙҰЛЫ 
НҰРМҰРАТОВ

1958 жылы 5 қазан күні 
Қызылорда облысында туған. 
1975 жылы орта мектепті алтын 
медальмен бітіріп, 1981 жылы 
С.М. Киров атындағы Қазақ 
мемлекеттік университетінің фи-
лософия-экономика факультетіне 
оқуға түседі. Жоғары оқу орнын бітірген соң, Шымкент 
қаласындағы Қазақ химия-технологиялық институтында оқытушы 
болып жұмыс атқарады. Абай атындағы Қазақ педагогикалық 
институты аясындағы аспирантураны бітірген. 1989 жылы 
кандидаттық диссертациясын, кейін «Рухани құндылықтардың 
қалыптасуы мен дамуы: әлеуметтік-философиялық талдау» 
атты тақырыбына докторлық диссертация қорғаған болатын. 
Соңғы он жыл барысында «Тәуелсіздік үшін күрес кезеңіндегі 
қазақ философиялық ойы», «ХХ жүзжылдықтағы Қазақстандағы 
философияның дамуы», «Қазақ халқының діни философиясы: 
тарихы мен қазіргі жағдайы», «Ұлттық идея мен қазақ 
философиясы», «Қазақ халқы руханиятының қалыптасуы мен 
дамуының тарихи-философиялық және этномәдени негіздері» 
атты ғылыми-зерттеу жобаларына жетекшілік етті. Ғалым 180 
ғылыми жұмыс пен екі жеке монографияның авторы: «Ұлттық 
болмыс пен ұлттық сана» және «Рухани құндылықтардың әлемі: 
әлеуметтік-философиялық талдау». 25 ұжымдық монографияны 
орындауға қатысқан. «Ұлттық тәуелсіздік пен қазақ философиясы» 
атты оқу құралы авторларының бірі болып табылады. «Мәдени 
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мұра» атты мемлекеттік бағдарламасын орындауға қатысқан. 
«Орта ғасырлық түркі ойшылдары», «ХХ ғасыр басындағы қазақ 
философиясы», «Тәуелсіз Қазақстан философиясы», «Орыс 
философиясы», «Ашық қоғам философиясы» деген бес томның 
құрастырушысы және аудармашысы. Сеул қаласында өткен 
Бүкіләлемдік философиялық конгресске, Иран, Түркменстан, 
Өзбекстан, Ресейде ұйымдастырылған халықаралық ғылыми 
конференцияларға қатысты. 100-ден астам ғылыми республикалық 
және халықаралық конференциялардың қатысушысы. «Қазақ-
стан Республикасы ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» 
төс белгісімен, ҚР Білім және ғылым Министрлігінің және 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 
Құрмет грамоталарымен марапатталған. Қазақстан техникасы 
мен ғылымын дамытуға орасан зор үлес қосқан мамандар мен 
ғалымдарға  арналған Мемлекеттік ғылыми стипендияның иегері. 
Философия мен саясаттану мамандықтары бойынша сәтті қорғал-
ған бес кандидаттық және екі докторлық диссертациялардың 
ғылыми жетекшісі. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының 
Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Философия, 
саясаттану және дінтану институты директорының орынбасары. 

Басты баєытты іздейміз

– Серік Есентайўлы! Əѕгімемізді бастамас бўрын, 
сіздіѕ əріптестеріѕізбен бірлесе отырып, жеті жыл бўрын 
шыєарєан кітабыѕызды атап ґткім келеді. Ол «Ќазаќ 
диаспорасы: ќазіргі жаєдайы мен болашаєы» деп аталады. Сіз 
оныѕ ќўрастырушысы жəне жауапты редакторы ќызметін 
атќардыѕыз. Кітап Астана ќаласында, «Елорда» баспасында 
салыстырмалы кішігірім тиражбен, яєни 2000 дана кґлемінде 
шыќќан болатын. Дегенмен, оныѕ кґптеген беттері 
детектив, шытырман оќиєалы роман, Отанынан айырылєан 
халыќ таєдыры жайлы ќайєылы повесть болып оќылады. 
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Біраќ, біз əзірше оныѕ єылыми жəне əдеби ќўндылыќтарын 
ќозєамаймыз. Мен сіздіѕ осы мəселеніѕ масштабын белгілеп 
беруіѕізді сўраймын. 

– Жеті жыл ішінде ерекше ґзгерістер орын алєан жоќ. 
Кїллі əлемде ќазаќтардыѕ саны 15 миллионды ќўрайды. 
Он миллионы елімізде тўрса, 4,5 миллионы Ќазаќстан 
Республикасынан тыс жерлерде тўрады. 

– Кейбір жалпы їрдістерді айќындауєа бола ма? Біздіѕ 
отандастарымыз тарихи Отандарына оралєысы келеді ме 
немесе сіѕісіп кеткен жəне жаќындары мен туыстары жатќан 
зираттары бар орталарда ќалєылары келеді ме?

– Рўќсат болса, бірнеше жалпы тезистарды келтіріп 
ґтейін. Диаспора – əдетте драмаєа толы кїрделі оќиєалардыѕ 
шиелініскен жері. Ол классик жазушыныѕ ќылќаламына 
тўрарлыќ сюжеттер. Ол − табыстарынан гґрі, жоєалтулары 
кґп таєдырлар тəлкегі. Əрине, біз бўл жерде ќазаќтар 
туралы айтып ќана ќоймай, сонымен ќатар шекаралармен, 
кедендермен жəне араќашыќтыќтармен ажыратылєан 
басќа да халыќтардыѕ таєдырларын əѕгіме етеміз. Əр 
мемлекеттіѕ осы мəселені шешуде ґз амал-əрекетері 
болады. Израиль, Германия, Польша жəне кейбір басќа 
да мемлекеттер осы мəселеге ќатысты ґз стратегиялары 
мен тактикаларын жасап їлгерген. Ќазаќстан ґз кезегінде 
тəуелсіздікке ќол жеткізгеннен кейін əртїрлі себептерге 
байланысты шетелдерде ќалып ќойєан ќандастарымызєа 
ќатысты «басты баєытты» ќалыптастыруєа талаптануда. 

– Осы мəселені шешудіѕ əр ќилы əдіс-тəсілдері 
болєанымен ќоєамда екі кереєар кґзќарас ќалыптасќан. 
Біріншісі: діні, тарихы, тілі ортаќ адамдардыѕ ґздерініѕ 
атамекендеріне жиналуы. Неєўрлым кґп болса, соєўрлым 
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жаќсы. Екінші: тўрєан жерлерінде ќала берсін деген кґзќарас. 
Тек оларды моральді жəне материалды тўрєыдан барынша 
ќолдап отыру керек. Сонда єана, бўл ќандастарымыз тўратын 
елдерге экономикалыќ жəне саяси тараптан əсер етудіѕ 
«плацдармы» бола алады. Осы маєынада Израиль жоєарыда 
келтірілген бірінші кестеге сəйкес ґз саясатын жїргізіп отыр. 
Тіптен басќаша, біраќ барынша ынталы əрекеттерімен 
Ќытай да кґзге тїсіп жатыр. Ќандастар мїдделерін ќорєау, 
яєни хуацяо концепциясы – мемлекеттік саясат деѕгейіне 
дейін кґтерілген. Əсіресе, осы саясат Оѕтїстік-Шыєыс Азия 
елдерініѕ (Сингапур, Малайзия, Индонезия) саясатынан айќын 
кґрінеді. Ќазаќстан мен Ресей бўл баєытта енді єана ґзініѕ 
баєдарларын аныќтауда...

– Сізбен толыќ келісуге болады. Біз бўл саясатты 
жїргізуде аса шектен шыєуды ќаламаймыз, мəселені шешудіѕ 
ќолайлы нўсќасын табуєа тырысудамыз. Бір жаєынан, ќоныс 
аударушыларды шаќыра отырып (ол туралы мен толыєыраќ 
айтармын), елімізден тыс тўратын аєайындарымызды 
ќолдап, олармен байланыс орнатуєа тырысамыз. Кґптеген 
ќазаќтар шетелдерде миллиондаєан ќазаќ диаспорасыныѕ 
тўрєанын ўлттыќ трагедия ретінде ќабылдайды. Диаспора 
мəселесімен айналысатын меніѕ əріптесім, Грета Соловьева 
осыныѕ мысалы ретінде ќайєылы ґлеѕді келтіреді. Оны 
(таѕ ќалдыратын жаєдай) əлемніѕ тїрлі мемлекеттеріндегі 
отандастар біледі жəне айтып та жїреді. «Ќайт ќазаќ, 
еліѕе!» əні Америкадан Австралияєа, Ќытайдан Германияєа 
дейінгі кеѕістікті ќамтиды. Бўл ґлеѕ бертінде жарыќќа 
шыќќанменен, ґзініѕ мазмўндылыєымен кїллі жер шарына 
жедел тарап кетті. Мїмкін, оныѕ сґздері мен образы екі єасыр 
бўрын дїниеге келген «Елім-ай» ґлеѕіне ўќсас болєандыќтан 
əрбір ќазаќтыѕ жїрегінен берік орын ала білді. Г. Соловьева 
ханым ґз кезегінде «Ќазаќ халќы бірлесуге тырысады жəне 
їкімет осыєан ќатысты сəйкес шараларды ќолданып жатыр» 
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деген кґзќарасын білдіреді. «Диаспорадаєы болмысты тек 
ўлттыќ трагедия ретінде баєалап ќоймай, сонымен ќатар 
ќазаќ халќыныѕ басќа да аймаќтарєа еніп, сіѕісе отырып, 
сол жерлерде ґздерініѕ менталитеті мен ўлттыќ мəдениетін 
ќалыптастырудыѕ мїмкіндігі деп ќарастыруєа болады». 
Меніѕ ойымша, мəселені осы байыпта ќарастыру ґз 
кезегінде жаћандану їдерістері мен интернетке арќа сїйеген 
заманауи ґміріміздіѕ рухына сай келеді. Тоќсаныншы 
жылдары жиі кездесетін «Барлыќ ќазаќтар тек Ќазаќстанда 
тўруы тиіс» деген ўранныѕ бастапќы романтизмі біртіндеп 
мемлекетіміздіѕ орныќты, рационалды саясатына ќарай 
ауысты. Оєан ќоса, кґптеген ќазаќтардыѕ мемлекетімізді 
шетелдерде ґздерін танытып їлгергенін ескеру ќажет. 
Кїллі əлемніѕ кґрермендері Марат Бисенєалиев пен апалы-
сіѕілі Наќыпбековаларєа ќошеметтерін аямайды. Тимур 
Бекмамбетов болса ґз кезегінде Голливудтыѕ назарына 
ілінді. Ал біздіѕ ескі танысымыз, шыєыс философиясыныѕ 
ќўпиясын жете меѕгерген, єылым докторы Нўр Серікўлы 
Ќирабаев Ресей Єылым Академиясы ауќымында ґз елініѕ 
бетке ўстары болып табылады. Оларєа «ґз елдеріне ќарай 
жолды ўмытты» деген кінəратты таєуєа болады ма? Əрине, 
олай деуге болмайды. Олар – əлемдік деѕгейдегі тўлєалар. 
Олар Ќазаќстанныѕ атын шыєара отырып, еѕбек етуде. Олар 
Ќазаќстанныѕ брэнді. 

Диаспора жəне ирредента

– Біз їшін осы мəселеге ќатысты сіздіѕ кґзќарасыѕызды 
білу ґте маѕызды, ґйткені, диаспора тарихына ќатысты 
əртїрлі кґзќарастар ќалыптасќан. 

– Профессор Гїлнар Меѕдіќўлова ќазаќтардыѕ барлыќ 
этникалыќ топтары «диаспора» аныќтамасына сай келе 
бермейді деген тўжырымєа кґѕіл аударады. Бўл жаєдайда 
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оларды «белгілі бір салт-дəстїрлерді ўстанатын, біраќ басќа 
мемлекетке кґшіп кеткен бір ўлт пен дін ґкілдері» деп 
аныќтайды. «Шетелде тўрып жатќан ќазаќтардыѕ 800 мыѕы 
немесе 18% диаспора немесе «этникалыќ азшылыќтыѕ 
тобы» болып табылады». Профессор Меѕдіќўлованыѕ 
пайымдауынша, ќалєан 3,7 миллион ќазаќ «ирредента» 
болып табылады. Біздіѕ отандастар белгілі бір тарихи 
оќиєаларєа байланысты кґршілес мемлекеттердіѕ ќўрамына 
кіретін Ќазаќстанмен шектес жатќан территорияларда 
тўрады. 

– Ґзге елді тастап кету бір басќа да, ата-бабаларыныѕ 
бірнеше ўрпаєы ґсіп-ґнген жерлерден кґшіп кету – екінші 
нəрсе.... 

– Шыныменен де солай. 

– Терминдердіѕ мəн-мазмўнын аныќтап болєаннан 
кейін, енді карта бойынша, яєни Ќазаќстан Республикасыныѕ 
периметрі бойынша жїріп ґтейік. Шекаралас жатќан 
мемлекеттерде біздіѕ ќазаќтар ќалай тўрып жатыр екен?

– Ќандастарымыздыѕ кґбісі Ќытайда тўрады, олардыѕ 
саны 1,5 миллионнан асады. Ґзбекстанда да миллионнан 
астам ќазаќ тўрады. 800 мыѕнан астам ќазаќ Ресейде 
тўрады. 150 мыѕ ќазаќ Моѕєолияда тўрады. Бесінші орында 
Тїркіменстан – 100 мыѕ ќазаќ. Кейінгі орындарда Ќырєызстан 
(50 мыѕ), Ауєанстан (25 мыѕ), Тїркия (20 мыѕ), Иран (15 мыѕ), 
АЌШ (10 мыѕ), Германия (7 мыѕ) жəне басќа да мемлекеттер 
бір ќатарды ќўрайды. Еуропада ґз кезегінде ќазаќ ўлтыныѕ 
даму серпілісі байќалып жатыр, мысалєа, бертінде Данияда 
кїллі еуропалыќ ќўрылтай ўйымдастырылєан болатын. 
Басты мəселе – ќазаќтар ґздерініѕ бірегейлігін саќтай алды 
ма немесе ассимиляцияєа ўшырады ма? Екінші нўсќа орын 
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алса, онда ќай тїрінде: ішінара немесе жалпылай ма? Бўл 
əдетте «ќожайын» мемлекетке кґп байланысты болады. 
Ресейде, мысалєа, ондаєан ќазаќ ўлттыќ-мəдени орталыќтары 
белсенді жўмыс істейді. Мəскеуде аймаќтыќ ўлттыќ-
мəдени бірлестік, Санкт-Петербургте «Атамекен» ќазаќ 
ќауымдастыєы, Омбыдаєы «Мґлдір» атты облыстыќ мəдени 
орталыќ, Тїмен ќаласында «Достыќ» сияќты ќауымдастыќтар 
жўмыс істейді. Ќазаќ диаспорасыныѕ ґкілдері (немесе – 
ирреденталар) жергілікті билік органдарына депутаттар 
болып сайланады. Ресейдіѕ кґптеген ќалаларында ќазаќ 
тілінде їнќаєаздар бастырылып, ўлттыќ мектептер жўмыс 
істейді. Ал Ґзбекстаннан осы мəселеге ќатысты жаєымды 
аќпараттар легі сирек тїсіп отырады. Ўлттыќ мектептердіѕ 
саны азаюда. Кейбір шенеуніктер жергілікті ќазаќтарды 
ґзбек деп жазуєа тырысып баєуда. Бўл жоєарыдан тїскен 
бўйрыќ деп ойламаймын. Дегенмен, мўндай їрдістер 
кґрініс беруде. Мен ќазаќтардыѕ бўл мемлекетте ўлттыќ 
жəне тілдік кґрсеткіштер бойынша дискриминацияєа 
ўшырайтындарына меѕзеп тўрєан жоќпын. Ґзбекстан – 
ЕЌЫЎ мїшесі, сол себептен біздіѕ арамызда болып тўратын 
дау-дамайларды жоєары деѕгейде реттестіруге болады. 
Дегенмен, ќазаќтардыѕ осы кґршілес мемлекетте ґмір сїру 
ерекшеліктері меніѕ кґѕілімнен шыќпайды. 

– «Жат» ортада ґмір сїріп жатќан ґзге ўлттардыѕ 
ќалайша ґмір сїретіндері ќызыєушылыќ танытады?

– Осыдан бірер уаќыт бўрын меніѕ кґзіме ќызыќты 
зерттеу жўмысы ілінген еді. Автор їш аєайынды халыќ 
ґкілдерініѕ, яєни ќытайлар, жапондыќтар жəне оѕтїстік 
кəрістердіѕ мінез-ќўлыќтарын салыстырєан болатын. 
Біріншілері ќоршаєан ортадан шектеуленіп, оќшауланєан 
жїйелерді ќўруєа тырысады. Танымал «чайнатаундар» 
барлыќ əлемге белгілі. Олардыѕ ґз банкілері, мектептері 
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мен емханалары бар. Екіншілері ќоршаєан ортаєа барын-
ша кірігуге тырысќанмен, біраќ ґздерініѕ тілдері мен 
мəдениеттерін саќтап ќалады. Ал кəрістер болса ґз кезегінде 
толыќ ассимиляциялануєа бейім тўрады. Ал ќазаќтар ше? 
Тїрлі мемлекеттерде олардыѕ жаєдайы əр ќилы болып 
келеді. Ўлттыќ-мəдени автономиялардыѕ болєанына 
ќарамастан, ресейлік ќазаќтар ассимиляциялануєа жаќын 
тўрады. Олардыѕ кґбі ата-бабалардыѕ тілдерін ўмытќан, 
тек орыс тілін пайдалануды жґн санайды. Тек Таулы 
Алтайдыѕ ауылдарында єана ќазаќ тўрєындарыныѕ сандыќ 
їлесі басымыраќ болып келеді. Ескерте кететін таєы бір 
жайт: мўнда кїллі Ресей бойынша алєандаєы жалєыз екі 
ќазаќ мектебі жўмыс істейді. Ќалєан облыстарда ќазаќ 
тілінде тек бастапќы білім алуєа болады. Осыєан орай, 
келесі сўраќ туындайды: неліктен біз Кеден одаєы мен 
Бірыѕєай экономикалыќ кеѕістіктіѕ келісімділігі арќасында 
ўлттыќ-мəдени орталыќтарєа, мектептерге, баспасґздерге 
ќолдау кґрсетпейміз? Кеден одаєы мен БЭК ўлттыќ-
патриоттыќ ќауымдастыќ тарапынан сынєа тїседі. Егер 
отандастарымызды гуманитарлыќ тўрєыдан ќолдау беруді 
осы келісім-шарттар ауќымында кґбірек ескеретін болсаќ, 
онда сыни пайымдаулардыѕ ґткірлік танытќан тўстарын 
тґмендетер едік. 

– Ќытайєа, яєни Шыѕжанєа барєан аќырєы сапарым 
есімде. Ондаєы жергілікті їкімет ірі ќазаќ руыныѕ 
аќсаќалдарымен жерді 99 жылєа жалєа алу келісім-шартына 
отырєан еді. Ауыл əдемі кґлдіѕ айналасында орналасќан. 
Жергілікті ќолґнершілер шапандар мен тондар тігіп, 
ўлттыќ асханалыќ мейрамхана ашќан. Келген ќонаќтардыѕ 
бəрін дəстїрлі ет таєамымен ќарсы алады. Туристер аєылып 
келіп жатыр. Əрине, бізге «кґрмелік нўсќаны» кґрсеткенін 
мойындауєа болады, біраќ дегенмен ...
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– Ќытай їкіметі бір уаќытта жергілікті ќазаќтарєа ќол 
ўшын беріп, ўлттыќ кəсіпшілікті, оныѕ ішінде дəстїрлі 
мал шаруашылыєын ќолдап отырды. Соѕєы жылдары 
билік органдары Ќытайдыѕ ішкі аудандарынан Шыѕжанєа 
ханьдарды маќсаттылы тїрде кґшіре бастады. Бўл маќсаттыѕ 
діттегені Пекинніѕ кґѕіліне жаќпайтын сепаратистердіѕ 
ќызметін əлсірету екені тїсінікті. Оєан ќоса, террористік 
ўйымдардыѕ ќалыптасуына їлес ќосатын адами ресурстарды 
ќысќартып, ќаржылыќ базаны əлсірету. Ал ќазаќтарєа болса 
таяќтыѕ бір ўшы тиіп жатады. Олар оѕайлыќпен шетел 
капиталы бар ірі ґндіріс кəсіпорындарына ќызметкерлер 
болып жалдана алмайды. Оларєа тек киіз їй, жайлау, оєан 
ќоса сауда-саттыќ бўйырєан. Алайда, аса дарынды отандастар 
оќытушы не əртіс бола алады. Сонымен ќатар, олар 
жергілікті билік органдарына ґкілдік етеді. Дегенмен, Ќытай 
азаматтылыєынан шыєу кґп уаќыт пен шыдамдылыќты 
талап етеді. 

Кемшіліктер мен артыќшылыќтар...

– Біздіѕ əѕгімеміз еѕ ґзекті жəне шиеленісті таќырып-
тардыѕ біріне жалєасып жатќан сияќты. Ќандай елдіѕ 
мигранттары елімізге ќарай белсенді кґші-ќон їдерісімен 
ерекшелінеді?

– Оныѕ жауабы – Ґзбекстан екені айдан аныќ. 20 
жылдыќ тəуелсіздік ішінде квота бойынша кґптеген шетелдік 
мемлекеттерден 850 мыѕ адам кґшіп келді. Мўныѕ негізгі 
себебі: олар ґз бірегейлігін саќтап ќалєысы келеді, ќазаќ 
болып ќалуды ойлайды. Мен бўл жайында жоєарыда айтып 
ґткен болатынмын. Ескеретін бір жайт: ќазаќтар ешбір 
мемлекетте ґздерініѕ билік ґкілдеріне ќиындыќтар тудырып 
отырєан жоќ. Олар заѕды ќўрметтейтін азаматтар ретінде 
танылады. Мысалєа, ќазаќтар мен ўйєырлардыѕ ежелгі 
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тїркілік шыєу тегі ортаќ болєанымен олардыѕ Ќытайдыѕ 
ґзінде їкіметке ќарсы шыєуы ќазіргі кезеѕде жоќтыѕ ќасы. 

– Енді ґз еліміз жґнінде сґз ќозєап кґрелік. Тəуелсіздік 
алєаннан кейін Ќазаќстанныѕ алдында келесі маѕызды 
сўраќ туындады: біздіѕ мемлекетімізді тўраќты мекен 
етуді таѕдаєан адамдарды ќалай ќолдай аламыз? Басќаша 
айтќанда, ґзініѕ ата-бабаларыныѕ жеріне оралєан 
ќандастарымызды ќалай ќолдаймыз? Риза еместердіѕ де саны 
аз емес. Ол туралы сіздердіѕ кітаптарыѕызда да жазылєан...

– Бастапќыда ќоныс аударушылар («оралмандар») 
квота бойынша келетін. Оларєа їй немесе пəтер сатып алу 
їшін мемлекет тарапынан ќаржы бґлінетін. Республиканыѕ 
облысына ќарай, кейбіреулері бірнеше миллион теѕгеге 
дейін жететін. Оларєа, əдетте, тегін немесе арзан баєамен жер 
бґлініп берілетін немесе сатылатын. Кейбір жаєдайларда 
дайын їйлер де салынып берілетін. Дегенмен, бірер уаќыттан 
кейін ќоныс аударушылардыѕ саны лезде ўлєайып кетті, сол 
себептен їш жылєа (2015 жылєа дейін) квота тоќтатылєан 
болатын. Себебі тїсінікті: жеткілікті ќаражат жоќ. Енді əзірге 
Ќазаќстанєа ќаржылай ќамтамасыз етілген адам єана кґшіп 
келе алады. Əрине, ондай адамдардыѕ саны кґп емес. 20 жыл 
ішінде Ќазаќстанєа 1 миллионнан астам адам кґшіп келді, 
олардыѕ басым бґлігі – этникалыќ ќазаќтар. Осы уаќыт 
ішінде 3,5 миллион адам кґшіп кеткен болатын. Олардыѕ 
басым бґлігі – орыстар, немістер, басќа ўлт ґкілдері. Таза 
жоєалтќандарымыз – 2,5 миллион адам. Басќаша айтќанда, бўл 
ќазаќтардыѕ жаппай кґшіп келуініѕ, еліміздегі миграциялыќ 
кґѕіл-кїйдіѕ екінші ќыры. Кез-келген əлеуметтік їдерістіѕ 
кемшіліктері мен артыќшылыќтары болады. 

– Біз мемлекеттік шекараларєа ќарамастан, халыќты 
біріктіретін тіл, мəдениет жəне дəстїрлер жайлы кґп 
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əѕгімелестік. Сіз философ болєандыќтан, философия сияќты 
єылым мен ќоєамдыќ ќызметтіѕ ерекше саласын атап ґтпеу 
əділетсіздік болар еді...

– Ќазаќ философиясыныѕ ерекшелігі – оныѕ халыќтыѕ 
ауыз əдебиетімен, музыка ґнерімен тыєыз байланыста 
болєанында. Ол Гегель мен Шопэнгауэр шыєармалары 
іспеттес философиялыќ классика емес. Аќын мен жыраулар 
ґздерініѕ їздік шыєармаларында тереѕ философиялыќ 
ойлар ќозєайды, сондыќтан халыќтыѕ сїйікті ўлдары 
мен ќыздарына айналєан. Мысал ретінде Абай мен 
Шəкəрімніѕ шыєармашылыќтарын келтіруге болады. 
Олардыѕ туындылары философиялыќ тўрєыдан ґте тереѕ. 
Осы маєынада ќазаќ философиясы – ќуатты біріктіруші, 
топтастырушы кїш. Сол себептен, философиялыќ 
ойлардыѕ їздік їлгілерініѕ зерттелуі бізге, яєни Азия, 
Еуропа жəне Америка ќазаќтарына ґзімізді бірлігі жарасќан 
ўлт болып сезінуімізге кґмектеседі. Əлемніѕ ќырыќтай 
еліндегі ќазаќтар бірі-бірімен ќазаќ тілінде сўхбаттасуєа, 
ќарым-ќатынас жасауєа мўмкіндіктер алєанын ќалаймыз. 
Жаќында біз мемлекеттік «Мəдени мўра» баєдарламасыныѕ 
ауќымында 20 томдыќ кітаптар шыєардыќ. Олар − ежелгі 
дəуірлерден бастап ќазіргі уаќытќа дейінгі ќазаќ халќы 
тарихыныѕ бетке ўстарлары болєан ќазаќ ойшылдарыныѕ 
шыєармалары. Біраќ, əлі кїнге дейін шетелде тўратын 
ќазаќтардыѕ философиялыќ еѕбектеріне аса зейін ќойылмай 
жатыр. Олар ґз кезегінде Ќытайда, Ґзбекстанда жəне 
Ресейде жарыќќа шыќќан. Осындай əдебиет Тїркияда їлкен 
кґлемде шыєарылєан. Біздіѕ мемлекетіміздіѕ заманауи 
оќырмандарына бўл еѕбектер таныс емес. Бўл кемшіліктерді 
неєўрлым ертерек жойсаќ, соєўрлым жаќсы болар еді. 
Əртїрлі мемлекеттерде жəне ґзге авторлармен жарияланєан 
шыєармаларды жїйелендіру, оларды баспаєа дайындап, 
жаћандану жаєдайында шетел ќазаќтарыныѕ ќўндылыќты 
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əлемін зерттеу – осыныѕ барлыєы республиканыѕ Білім 
жəне Єылым министрлігініѕ ќолдауымен Ќазаќ руханиятын 
зерттеу орталыєы (бўл Институттыѕ ќазіргі кезеѕдегі 
ќажеттіліктерін ескере отырып ќўрылєан жаѕа бґлімі) 
ќызметкерлерініѕ кїшімен атќарылатын єылыми жобаныѕ 
маѕызды міндеттері. Академик Ə. Нысанбаев мырза 
екеуміз бўл жобаныѕ жетекшілері болып таєайындалдыќ. 
Осы мəселеге ќатысты, Тїркия жайында бірер сґз айтып 
ґткім келеді. Ґйткені, дəл осы мемлекетте біздіѕ кґптеген 
ќандастарымыз ќиын кезеѕдерде пана тапќан болатўєын. 
Ќытайєа ќарсы кґтерілестерде жеѕіліс тауып, олар Ќытай, 
Тибет жəне Британдыќ Їндістан, яєни Гималайдыѕ тау 
асуларынан жəне Лоб-Нор, Такла-Макан шґл далалары 
арќылы ќысым кґрсетушілердіѕ ќол астынан еркіндік іздеп 
ќашќан еді. Тїріктер ќазаќтарды діндестер ретінде ќарсы ала 
отырып, олардыѕ осы мемлекетте ќолайлыќта тўруларына 
барлыќ жаєдай жасап, ќоєамда ґзара теѕдікте болуды 
ќамтамасыз етті. 

– Тїріктер Ататїріктіѕ ќалауы бойынша латини-
цаєа кґшкен еді. Ќазаќтар тїрік ќолбасшыныѕ осындай 
жігерлі əрекетін ќайталаса, ќалай болар еді? Кейде 
ќазаќ зиялылары осы сўраќќа назар аударып, талќылап 
жатќанын байќаймыз ...

– Осы ґзгерісті тиімді деп табатын Тіл білімі 
Институтындаєы əріптестерім мені осы əрекетім їшін сынєа 
алуы да мїмкін. Мен латын графикасы мен Ататїрікті 
сыйлаєаныммен, осы ґзгерісті тым асыєыстыќ деп 
ќабылдаймын. Неліктен? Біз Ресейден алшаќтап кетпеуіміз 
керек, ґйткені, ол біздіѕ мемлекетіміздіѕ даму логикасына 
ќайшы келеді. Біз їлкен мəдени мўрадан айырылып 
ќаламыз. Соныѕ есебінен, мемлекеттік, жалпыгуманитарлыќ, 
адамзаттыќ деѕгейде ќалыпты жəне їйреншікті байланыстар 
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ќўлдырай бастайды. Бўл жайт ќазаќтардыѕ кґп бґлігініѕ 
психологиясына заќымын тигізеді. Ал, еѕ бастысы, Ресеймен 
достыќты саќтауды уаєыздап кеткен Абайдыѕ осы ґсиетін 
орындамауымыз мїмкін. Пушкин орыстарєа ќандай болса, 
Абай да сондай ќазаќтардыѕ тґл тарихыныѕ ќўрамдас 
бґлігі, рухани байлыєы болып ќабылданып, ќарастырылады. 
Меніѕ ойымша, орыс тілі мен кириллица шетелде басќа 
рəміздердіѕ кґмегімен əріп ќолданатын ќандастарымызбен 
байланыс орнатуєа кедергі келтірмейді. 

– Мемлекет пен оралмандардыѕ ґзара ќарым-ќатынасы 
ќандай?

– Мемлекет болашаќ ќазаќстандыќтарєа квота бере 
отырып, ґздерініѕ экономикалыќ мəселелерін де шешкісі 
келгені тїсінікті. Атап айтќанда, ол білікті мамандары басќа 
елдерге кґшіп кеткен солтїстік облыстарда ґндірісті саќтап, 
ондаєы ўлттыќ ќўрамды барынша толыќтырєысы келді. 
Дегенмен, мўндай ўсыныстарды кґшіп келгендер ќалыпты 
тўрєыдан ќабылдай ќоймады. Олар, əдеттегідей, Астана 
жəне Алматы ќалаларын мекендегілері келді. Ґйткені, ірі 
ќалаларда жўмыс табу жеѕілірек. Сол себептен, Петропавл 
немесе Ќостанай сияќты ќалалардан їй ала отырып, олар 
еш кідіргісіз оѕтїстікке немесе мемлекет астанасына ќарай 
баєыт алып, онда таєы жəрдемаќылардыѕ бґлінуін талап 
ететін. Екінші мəселе – психологиялыќ. Моѕєолиядан 
немесе Ќараќалпаќстаннан келген адамды «моѕєол» немесе 
«ќараќалпаќ» деп атайды. Дегенмен, меніѕ ойымша, жалпы 
кґші-ќон ќарым-ќатынастары орныєа алды. Бўл їрдістіѕ 
жаєымсыз жаєына ќараєанда, жаєымдысы кґбірек. 
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Отан – ана ма, əлде ґгей шеше ме?

– Ресейде де осындай жаєдайлар жиі кездеседі. Меніѕ аєам 
30 жыл бойы Ташкентте тўрды. Ґзініѕ тарихи Отаны, яєни 
Ресейге кґшіп барды. Меніѕ туыстарымды барлыќ кґршілері 
«ґзбектер» деп атайды екен ...

– Міне, мəселе осында. Ќоныс аударушылардыѕ 
жауаптарын талдаєанда, келесі дерекке аѕдамай назар 
аударасыѕ: адамныѕ тарихи Отанына келгенде алдымен 
кїтетін нəрселер ќандай екендігі маѕызды рґл атќарады. 
Біреулері ґздерініѕ материалдыќ жаєдайларын жаќсартуєа 
талаптанса, екіншілері тўлєа ретінде ґзін паш еткісі келеді. 
Мысалєа, меніѕ əріптесім, єалым Зардыхан Ќинаятўлы 
жаѕа əлеуметтік-мəдени кеѕістікке салыстырмалы тїрде 
тез їйренісіп кетті. Ол Моѕєолиядан келіп, докторлыќ 
диссертациясын ќорєап алды. Моѕєолия жґнінде жеѕіл 
жəне тез оќылатын кітап жазды. Ќытай елінен келген 
Набижан Мўхаметханўлы Ќазаќ Ўлттыќ университетінде 
сабаќ береді. Болашаќ ќытайтанушылар їшін оныѕ білімі 
мен ґмірлік тəжірибесініѕ алар орны ерекше. Осындай 
жаєдайларды ескере отырып, ќазаќ жері дарынды 
жазушылар, аќындар мен ќолґнершілерге ќол жеткізгеніне 
дəн ризамыз. Меніѕ ойымша, біз отандастарымыздыѕ елге 
оралу їдерісі – бўл объективті жəне ґте жаєымды ќўбылыс. 
Бўл жерде еліміздіѕ Президенті басќаратын Дїниежїзілік 
ќазаќтар ќауымдастыєыныѕ маѕызды рґлін атап ґткен 
жґн. Ол ќоєамдыќ ўйым болєанына ќарамастан, ерен 
жўмыстар атќарады. Ал ќўрылтайлардыѕ нəтижелері 
бойынша маѕызды шешімдер ќабылданады. Мысалєа, 
жаќында мемлекет парламенті ќазаќ репатрианттарыныѕ 
азаматтыќты алу їдерісін жеѕілдететін тїзетпелерді бекіткен 
болатын. Дегенмен, мўнда да аќтандыќтардыѕ саны аз емес. 
Азаматтыќты алу їдерісі кейде бір жарым жылєа дейін 
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да созылуы мїмкін. Осындай «белгісіз» кїйде ґмір сїріп 
жїрген адам не сезінуі тиіс? Отан-анам ќарсы алады деп 
келген оралман кейде ґгей шешеге ўрынып ќалып отыр...

Бўл – наєыз бюрократизм. Оны басќаша да атай алмайсыѕ. 
Меніѕ ойымша, бўл − 20 жыл бойы репатрианттарєа 
жетекші болып жїрген ќўрылымдардыѕ толассыз ґзгеріп 
отыруыныѕ кесірінен ќалыптасќан жаєдай. Біресе Ішкі 
Істер министрлігі, біресе Əділет министрлігі. Бір кездері 
бўл їдеріске Еѕбек жəне əлеуметтік ќорєау министрлігі 
жетекшілік еткен болатын. Бїгін оны ќайтадан полицейлік 
мекеме жауапкершілігіне жїктеп отыр. Меніѕ ойымша, 
бўл дўрыс шешім емес. Бўл їдерістіѕ ерекшелігін біліп, 
тїсінетін арнайы министрлік ќызмет етуі тиіс. Бўл ќўрылым 
əдетте əскери емес, азаматтыќ сипатта ќолданыста болуы 
керек. Мїмкін, біздіѕ мемлекетімізге отандастармен 
жўмыс бойынша Министрлік ќажет шыєар? Меніѕ 
ойымша, Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныѕ жасаєан кейбір 
ќалыптарын ќолдануєа болады. Шынтуайтына келгенде, 
бізге осы баєытта жўмыс істейтін жалпы Мемлекеттік 
баєдарлама ќажет. Кез келген адамда Ќазаќстанєа келу, не 
ґзге елде ќалуды таѕдау ќўќыєы болуы тиіс. Дегенмен, бўл 
жерде ескерілетін жайт: ол əрдайым ґз Отаныныѕ ќолдауын 
сезінуі керек. Кез-келген халыќаралыќ келісім-шартќа 
гуманитарлыќ ќўрамдасты жазып отыру керек жəне де бўл 
заѕ шыєарушыларєа ќатысты айтылєан ўсыныс. 

– Израильда жаѕадан келген репатрианттар жўмысы-
мен абсорбция Министрлігі айналысады. Онда азаматтыќ-
ты рəсімдеуге санаулы кїндер кетеді. Біраќ, еѕ бастысы 
– олар Бен-Гурион аэропортына келу сəтінен бастап, еврей 
халќыныѕ берік достыќ ќатынасын сезінеді. 

– Израильдік тəжірибе бізге жаќсы їлгі екеніне 
сенімдімін. Оєан ќоса, шетелдерде біздіѕ бірнеше миллион 
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ќандастарымыздыѕ ќалєанын ескеру ќажет. Əрине, олардыѕ 
барлыєы кґшіп-ќонуєа бел байлай бермейді. Дегенмен, 
бўл їдеріс басталып кетті. Оны енді тоќтату мїмкін 
емес. Біраќ, мен израильдік мекемеге ќараєанда, біздіѕ 
министрлік алдына келесі екі міндет ќояр едім: шетелдердегі 
ќандастарымызды ќолдау жəне оларды туєан жерде аса 
ќўрметпен ќарсы алу. 

– Біздіѕ сўхбатымыз ќызыќ таќырыппен жалєасатын 
сияќты: ќазіргі таѕда мемлекет ґзініѕ отандастырымен 
ќандай байланыста? Меніѕ ойымша, ќазіргі таѕда шет 
елдегі ќандастармен тек энтузиазмге толы, ынталы, біраќ 
ќатары сирек адамдар єана байланыс орнатып жатќандай. 
Жазушы Мўрат Əуезов ґзініѕ Моѕєолияєа, яєни ќазаќтар 
ўйысып тўрып жатќан Баян-Ґлгей аймаєына автокеруен 
жинаєаны жайлы айтады. Онда кітаптар, сїйікті əншілердіѕ 
əн жинаќтары мен дəрі-дəрмектерді апарыпты. Осындай 
ќарапайым сыйєа дала ќазаќтары шын жїректен ќуаныпты. 
Біраќ, меніѕше, кез келген жанкештілік жїйеленуді жоќќа 
шыєармауы керек...

– Сґздіѕ шыны керек, осындай Жїйелену жетіспей 
жатады. Меніѕ ойымша, мемлекеттік бюджетті ќўру 
барысында ќазаќ диаспорасымен мəдениетаралыќ 
ќатынастарды ескеріп отыру ќажет. Осыныѕ барлыєы 
айќын жəне наќтылы тїрде кґрсетіліп отырылуы тиіс. 
Меніѕ пайымдауымша, осындай баєыттаєы шыєындарды 
Ќазаќстанныѕ кґпўлтты ґкілдері бар халќы ќолдамаса, ќарсы 
шыќпайды. Əрине, бўл жобалар ќандастарымыз тўрып 
жатќан мемлекеттердіѕ билік органдарымен келісілуі тиіс. 
Дегенмен, осындай жаєдайлар белгілі бір ќиыншылыќтарды 
туындатады. Шетелдердегі отандастарымыз їшін кітаптар 
жинаєын дайындайтын болсаќ, онда тїрік, азербайжан жəне 
ґзбек ќазаќтарыныѕ латын тілінде жазып-оќитынын, ќытай 
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ќазаќтары арабтыѕ ґрме жазуын пайдаланатынын, Ресейлік, 
Ќазаќстандыќ жəне Моѕєолия ќазаќтарыныѕ киррилицаны 
ќолданатынын ескеруіміз керек. Меніѕ ойымша, мўндай 
ќиыншылыќтарєа тґтеп беруге болады. 20 жыл ішінде біз 
аудармашылар, оќытушылар мен єалым-лингвистердіѕ 
жеткілікті ќатарын даярлап шыќтыќ. Бўл тəжірибені 
алдымен Ресей ќазаќтарынан бастап, осы модельді кґрші 
мемлекетте сынап кґру керек. Кейін оны басќа мемлекеттерде 
пайдаланып кґруге болады. Неліктен, Ресей? Ґйткені, біздіѕ 
менталитетіміз ўќсас жəне тілдік тосќауылдар жоќ. Оєан 
ќоса, жаќында Астанада Нўрсўлтан Назарбаев пен Владимир 
Путин ќол ќойєан ынтымаќтастыќ жəне ґзара кґмек туралы 
жаѕа Келісім ґз кезегінде осындай іспетті ќызметтерге їлкен 
жол ашады. Ќазіргі кезде Еуропада кґптеген саясаткерлер 
мультикультурализмнен бас тартуда. Ал біз ґзіміздіѕ тґл 
еуразиялыќ жолымызды таѕдаймыз. Туєан жерге ќарай жол 
ќиын жəне соќпаќты. Оны бірлесе жїріп ґтейік!
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ТЇСІНІКТЕМЕ

ЕРЕНГАЙЫП ШАЙХУТДИНОВ, ЌР ЎЄА академигі, 
«Ќазаќстан Республикасы ардагерлер ўйымы» ќоєамдыќ 
ќауымдастыєы Алматы филиалыныѕ тґраєасы, химия 
єылымдарыныѕ докторы, профессор

ЕГЕР АШЫЄЫН АЙТАТЫН БОЛСАЌ ...

Мен философия єылымдарыныѕ докторы Серік Нўрмўратов 
берген сўхбатпен ќызыєа отырып танысып шыќтым. Бўл сўхбаттыѕ 
астарында єалымныѕ ерекше ќабілеттері мен їлкен еѕбегі кґрініп 
тўрєанын ешќандай кїмəнсіз айтуєа болады. Шынымен де, 
егер картаєа кґз жібертсеѕіз, онда еріксіз ойланасыз: ќатыгез 
жиырмасыншы єасырда біздерді, яєни ќазаќтарды ќайда баруєа 
таєдыр жазбады? Олар Ресей, Ґзбекстан жəне Тїркия жеріне дейін 
ќоныс аударды. Біздіѕ кґп отандастарымыз Ќытай мен Моѕєолия 
сияќты елдерде ґмір сїруде. 

Мен Отаныма не беремін?

Мен олардыѕ тарихи отанына ќайтып оралуєа деген ўмтылысын 
ќолдаймын ба? Əрине. Біраќ бўл жерде жауапкершіліктіѕ екіжаќты 
екенін тїсіну керек. Мемлекеттік ўйымдар жаєынан да, елге ќайтып 
оралєан отандастарымыз жаєынан да бірдей деѕгейде болуы 
тиіс. Ґйткені, əрбір елдіѕ, əрбір халыќтыѕ ґз менталитеті бар. 
Соєан сəйкес ќазаќтар да ґзгеріп отырєаны белгілі. Біз бейімделу 
кезеѕініѕ ґзіндік ауыртпалыєы бар екенін де ескеруіміз керек. 

Мен ашыєыраќ болєым келеді, ґйткені меніѕ жаѕа жерлестерім 
тек таза жəне ашыќ əѕгімеге лайыќты. Дегенмен, барлыєы 
болмаєанымен де араларындаєы кейбіреулері бір нəрсе алсам деген 
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тілегін байќатып отырды. Мəселен, пəтер, жўмыс, айлыќ. Оны 
тїсінуге де болады. Біраќ, дегенмен «мен ґз Отаныма не беремін?» 
деген басќа кґѕіл-кїймен келгені абзал еді. Осы орайда мен атаќты 
Аркадий Райкинніѕ сґздерін еске тїсіремін. Кеѕес кезеѕінде сынды 
онша жаратпайтын. Дегенмен, сахнаныѕ ўлы шебері адамдарєа 
сол уаќытта адамдарды не толќытты, не толєандырды, соны 
астарлап жеткізіп отырды. «Араныѕ ўстанымымен ґмір сїретін 
адамдар болады. Ґзіѕе ќарай тарттыѕ, ґзгеге ќарай жібердіѕ. Бір-
екі. Ал кейбіреулер тек ґзіне ќарай тартуєа єана ќабілетті. Ондай 
жаєдайда ара орнында тўрып ќалады, кеспейді». Соншама жыл 
ґтсе осы сґздер ќандай ґзекті! Əрине, ол тек оралмандарєа єана 
ќатысты сґз емес. Єалым-философтыѕ сўхбатын оќып шыќќаннан 
соѕ мен алдымен билікті де, жаѕа отандастарымды да ґзара тїсінісу 
мен ґзара сыйласуєа шаќырар едім. Бўл жерде ўсаќ-тїйек жоќ. 
Климаттыќ жаєдайды алып ќараѕыз. Егер отандастарымыз жылы 
оѕтїстікке їйренген болса, оларды республиканыѕ солтїстігіне 
жіберудіѕ ќажеті ќанша, одан ешќандай жаќсы нəрсе шыќпайды. 
Олар біздіѕ ќаќаєан аязымызды кґтере алмауы мїмкін. Сондыќтан 
олардыѕ кейбіреулері Ќазаќстанєа ќоныс аударєанєа дейінгі 
жерлеріне ќайтып оралєысы келеді.

Ґмір прозасы

Əрбір ќоныс аударушыєа арнайы жеке-дара тəсіл керек 
дегім келеді. Климаттыќ жаєдай – «сəтті тіршілік етіп кетудіѕ» 
басты шарты, дегенмен ол оныѕ бірегейі емес. Отанмен кездесуді 
Германия мен Тїркиядан келген біздіѕ отандастарымыз жеѕілірек 
кґтереді. Бўл елдерде нарыќтыќ ќатынастар дамыєан, сондыќтан 
олар біздіѕ ортамызєа, біздіѕ «капиталистік тіршілігімізге» тезірек 
їйренуде. Ал, енді Моѕєолия мен Ќытайдаєы əріптестер мемлекеттіѕ 
ќолдауына біршама їйренгендіктен оларєа ќиыныраќ болуы мїмкін. 
Оєан да тїсіністікпен ќарау керек. Тіпті, адамдардыѕ айналысатын 
кəсібініѕ ґзін ескеру керек. Ґзіѕіз кґзге елестетіп кґріѕіз: ґзініѕ 
саналы єўмырыныѕ жартысын Моѕєолияда ґткізген адам мал 
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шаруашылыєына жаєдай ќарастырылмаєан бидай егетін ауылєа 
кенеттен ќоныс тебетін болса не болады. Оныѕ ґмірін мўќатудыѕ 
ќажеті ќанша? Оныѕ орнына кəсіби ќабілеттері мен мїмкіндіктерін 
сауатты ќолданєан дўрыс емес пе? Меніѕ айтарым: отандастарды 
орналастырумен айналысатын адамдар осылардыѕ барлыєын 
алдын ала ескергені жґн. Əсіресе ќарт кісілердіѕ жаєдайын ойлау 
керек. Ностальгия – тїсінікті жəне ґте керемет сезім. Біраќ одан 
басќа ґмір прозасы бар. 

Жиі кезедесетін жаєдай: Ќазаќстанєа ќартайєан ата-анасы 
кґшіп келгенмен, олардыѕ ересек балалары шетелдерде ќалып 
ќояды. Бўл дўрыс па? Шаєын єана зейнетаќыєа ґмір сїру ќиындау 
болары аныќ. Сондыќтан ґз отандастарымыздыѕ «ќиналып 
ќалмауы їшін їлкен отбасы болып тїгелдей ќоныс аударєан 
абзал» екенін алдын ала ескертіп отырєан жґн. Бўл жерде барлыќ 
жауапкершілікті мемлекеттік органдарєа єана аударып ќойєан 
орынды емес. Газеттер, радио мен телевизия бўл мəселеге їнемі 
ќайта оралып отыруы керек. Отандастарымызды елімізде кїтіп 
тўрєан ќиындыќтар жайлы ешнəрсені жасырмауымыз керек. 
«Кґшіп келіѕіздер, ќалєанын сосын келгеннен кейін кґреміз»,- 
деген їстірт кґѕіл-кїйлер істі насырєа шаптырып жіберуі де мїмкін. 
Мен Жаѕаґзендегі трагедия туралы ќиналыспен ойєа шомдым. 
Сырттан келген ќандастарымыз біздіѕ елдегі бюрократизм мен 
шенеуніктердіѕ тґменгі саяси мəдениетініѕ ќўрбаны болды деген 
ќорытындыєы келдім. 

Шынымен де, бір жерге біздіѕ елдегі наќты жаєдайлармен таныс 
емес соншама ќоныс аударушыларды отанымызєа жинап алудыѕ, 
Ќазаќстан жерінде ґздерініѕ ґмірлік тəжірибесін ќарапайымданєан 
тїрде жїзеге асырудыѕ ќандай ќажеттігі бар? Оныѕ есесіне, ќоныс 
аударушылардыѕ республикамыздыѕ барлыќ тїкпір-тїкпірлеріне 
барып жайєасудыѕ жолдарын аныќтап, олардыѕ екі жылдыѕ 
ауќымында їйренісіп, бейімделіп кетуіне барынша мїмкіндіктер 
жасау керек. Міне, содан кейін єана олардыѕ ґзі жўмысты да, 
тўратын жерлерін де таѕдауєа шамалары толыќ жетеді.
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Сірə, біздегі социологиялыќ ќызметтердіѕ шамасы əлсіз 
деѕгейде болар. Ал, енді сауалнаманы ќоныс аударушылар келіп 
ќойєаннан кейін емес, олардыѕ арасында кґшіп келердіѕ алдында 
жїргізген орынды. Отандастарды ќабылдаудыѕ ґзін бір жїйеге 
келтірген абзал. Əрине, жоєарыда айтылєандарды жїзеге асыру 
їшін мемлекеттік бюджеттен ќомаќты ќаржылар бґлінуі тиіс. Егер 
біз əлеуметтік апаттардыѕ алдын алєымыз келсе, онда мəселені 
басќаша тїрде жеѕіл ќарастыруєа болмайды. 

Ќоныс аударушы їшін шаєын ќала 

Басќа не айтуєа болады? Германия, Норвегия жəне Еуропа 
елдерінде ќоныс аударушылар їшін арнайы шаєын ќалалар 
салынуда. Олар осы жерлерде ґмір сїреді, тілдерді їйренеді, 
кейбір кəсіби сипаттаєы таєылымдарын жинаќтайды. Əрине, бізге 
осы тəжірибені жергілікті жерлердіѕ жаєдайларына сəйкестендіре 
отырып ќолдануымызєа болады деп есептеймін. Біз осы ґнімді 
əрекеттеріміз арќылы ќарым-ќатынас мəселелесін шешеміз. 

Ал, енді Батыста адамдар егер жўмыспен немесе оќумен 
байланысты болмаса бір-бірімен ќарым-ќатынас жасауєа ќўмар 
емес. Компьютер мен станокты ґшірген бойда сен тек ґзіѕмен ґзіѕ 
боласыѕ. Ал Шыєыста адамдар ґмірді ґзара ќарым-ќатынассыз 
кґзге елестете алмайды. Бўл жаєдай тек ќазаќтарєа єана ќатысты 
емес. Мен Германияєа ќоныс аударєан ќазаќстандыќ немістермен 
кездескен едім жəне олардыѕ ґзара ќарым-ќатынастыѕ 
жўтаѕдыєынан ќиналыс тауып жїргендігініѕ куəсі болдым. Ґйткені, 
олар бўл мəселе їлкен маѕыздылыќќа ие болєан Ќазаќстанда 
туып-ґскенін атап ґткен жґн. Міне, сондыќтан мен айтып ґткен 
шаєын ќалалар уаќытша тўратын ќоныстар болып ќана ќоймай, 
олар біздіѕ ќоєамдыќ ўйымдар ќамќорлыќ жасап отыратын ґзіндік 
ўлттыќ-мəдени орталыќтарєа айналєаны абзал.

Сонымен ќатар мемлекет де бўл мəселелердіѕ тиімді шешімін 
табудан жалтармауы тиіс. Жоєарыдаєы пайдалы жəне ќўнды 
жарияланым мені осындай орныќты ойларєа жетеледі.
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ҚАЗАҚТАР? ӘЛДЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР?

Неге қазақ зиялылары «қазақстандық ұлт» ұранына 
қарсы шықты? Ұлтшыл-патриоттар қазақ тілін қалай 
қорғамақшы? Неге Қазақстандағы орыстар қазақ тілін 
үйренгісі келмейді? Оларды қандай болашақ күтіп 
тұр? Осы күрделі сұрақтар төңірегінде Қазақстан 
Республикасы Білім және Ғылым министрлігі 
Философия, саясаттану және дінтану институтының 
бас ғылыми қызметкері, философия ғылымдарының 
докторы, профессор Рүстем Қадыржанов ой толғайды. 
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БІЗДІҢ	ҚҰЖАТТАМА

РҮСТЕМ ҚАЗАҚБАЙҰЛЫ
ҚАДЫРЖАНОВ

1950 жылы 18 шілдеде 
Қарағанды қаласында (Қазақ 
КСР) туды. № 63 орта мектебін 
тәмамдағаннан кейін 1967 жы-
лы М.В. Ломоносов атындағы 
ММУ-дің механика-математика 
факультетіне түсті. С. М. Киров 
атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің механика-мате-
матика факультетіне ауысып, оны 1972 жылы аяқтады. ҚазМУ-
дың аспирантурасында оқыды. 1975 жылдың желтоқсан айынан 
бастап Қазақ КСРО Ғылым Академиясының Философия және 
құқық институтында кіші ғылыми қызметкер болып жұмысқа 
орналасты. 1983 жылы кандидаттық диссертациясын қорғап, 
философия ғылымдарының кандидаты, 1992 жылы докторлық 
диссертациясын қорғап, философия ғылымдарының докторы 
деген ғылыми дәрежесін алды. Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігі, Ғылым комитеті Философия, 
саясаттану және дінтану институтының Қазақстанның ұлттық 
үрдістері және этносаяси мәселесі бойынша зерттеу тобының 
жетекшісі. 150 ғылымИ еңбектің, оған қоса жеке және ұжымдық 
монографиялардың, брошюралардың, ғылыми мақалалардың, 
оқулықтар мен оқу құралдарының, Қазақстанның журналдары мен 
бұқаралық ақпарат құралдарындағы мақалалардың авторы. Оның 
ғылыми еңбектері АҚШ, Ұлыбритания, Германия, Қытай, Ресей, 
Польша, Словакия және т. б. елдерде жарық көрген. Бүкіл әлемдік 
философтар конгресі жұмысында Москвада (1993 ж.), Стамбулда 
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(2003 ж.), Сеулде (2008 ж.), ірі халықаралық конференцияларда 
АҚШ, Канадада, Қытайда, Словакияда, Ресей мен Қазақстанда 
болды. Вудро Вильсон атындағы Халықаралық ғылыми орталық 
(Вашигтон, АҚШ, май-қыркүйек 1999 ж.) бағдарламасының 
грантын, Фулбрайт бағдарламасын (АҚШ, Блумингтон, Индинана 
университеті 2004–2005 жж.), DAAD неміс бағдарламалары 
(Германия үкіметі жанындағы халықаралық қарым-қатынас және 
қауіпсіздік институты 2009 ж.) бойынша гранттардың иегері, 
ЮНЕСКО бағдарламаларына қатысты (2001–2002 жж.). Кеннан 
институтында (Вашингтон, 1999 ж.), Хуажон технология және 
ғылым университеті (Ухань, ҚХР, 2004 ж.), Колумбия университеті 
(Нью-Йорк, 2005 ж.), Беркли университеті (Калифорния, 2005 
ж.), Индиана университеті (АҚШ, 2005 ж.), шығыстық және 
африкандық зерттеу мектептерінде (Лондон университеті, 
Ұлыбритания, 2008 ж.), Германия үкіметі жанындағы халықаралық 
қарым-қатынас және қауіпсіздік институтында дәрістер оқыды. 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
«Ғылымды дамытуға қосқан үлесі үшін» төс белгісімен, ҚР БҒМ 
және Ұлттық Ғылым академиясының құрмет қағаздарымен 
марапатталды, сондай-ақ 2007 жылы «ЖОО үздік оқытушысы» 
гранты тағайындалды. 2010 жылғы Қазақстанның техникасы мен 
ғылымын дамытуға қосқан үлесі үшін ғалымдар мен мамандарға 
арналған ғылыми стипендияның иегері. 2011 жылы «Қазақстанның 
тәуелсіздігіне 20 жыл» мерейтойлық медальмен марапатталды. 

Терминдер туралы келісейік

– Рїстем Ќазаќбайўлы, мен сізбен ќазіргі Ќазаќстанныѕ 
этникалыќ саясаты мен ўлттыќ ќўрылысы мəселелерін 
талќылаєым келіп тўр. Біраќ, бəрінен бўрын, сізге жаќында 
єана ќоєамды дїр сілкіндірген пікірталасты есіѕізге салып 
ґтсем. Ќазіргі мемлекетіміздіѕ Конституциясы «Біз, 
Ќазаќстан халќымыз» деген сґзден бастау алады. Бўл 
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ешкімніѕ тарапынан ќарсылыќ тудырмайды. Ел Президенті 
ќазаќстандыќ ўлттыѕ ќалыптасуыныѕ пайдасы туралы 
айтќанда, бўл тезис жаппай іштей ќарсылыќ тудырды. Ал 
бўєан атаќты аќын жəне ўлтшыл-патриоттар кґшбасшысы 
Мўхтар Шаханов аштыќ жариялайтындыєы туралы уəде 
берген болатын. Аќырында ўлттыќ бірлік доктринасына 
тїзетулер енгізілді. Бəрі татулыќпен аяќталды. Дегенмен 
тїсініксіз сўраќтар ќалды. Жалпы, мен їшін «халыќ» жəне 
«ўлт» тїсінігі бірегей. Əлде олай емес пе?

 – Айырмашылыќ бар, дегенмен бўлар бізде синоним 
ретінде ќолданылады. «Халыќ» сґзі кеѕестік уаќыттан бері 
келе жатќан сґз. «Халыќ пен партия – біртўтас» деген ўран 
есіѕізде ме? Ќазір бўл ўран тек кїлкі келтіреді. Ал «ўлт» 
сґзі ўзаќ уаќыттан бері ќўпия болды. Ќазіргі таѕда «ўлт» 
(«нация») сґзі ќазаќ їшін ту секілді. Єылымда да негізінен 
«ўлт» сґзі ќолданылады. Халыќ сґзі əлдеќайда аз ќолданыста. 
Дегенмен, жасырмаймын, єылым əлемінде «ўлт» сґзіне тїрлі 
тїсінік беру кездеседі. Бўл əрќашан пікірталасты ушыќтыра 
тїседі. 

– Бəрінен бўрын терминдер туралы келісіп алєанымыз 
жґн шыєар. Əйтпесе, біздіѕ екеуара əѕгімеміз, басталмай 
жатып алєа жылжымайды...

– Мен еѕ алдымен ќўрамына философия єылымы кіретін 
əлеуметтік-гуманитарлыќ єылымдар блогын ќорєау туралы 
бірнеше сґз айтќым келеді. Сіз осындай парадокс туралы 
ойландыѕыз ба? Жаратылыстану єылымдарыныѕ пайдасы 
мен ќажеттілігі ешкімге кїмəн тудырмайды. Єылыми-
техникалыќ прогресс, инновация, жаѕа технологиялар жəне 
таєы да басќалар. Ал əлеуметтік єылымдарєа ќатысты пікір 
бір арнаєа тоєыспайды. 
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– Владимир Высоцкий былай тўжырымдаєан: 
«Єалым-азаматтар, ґздеріѕіздіѕ ќыраєылыќтарыѕызды 
тастаѕыздар»…

– Міне-міне. Біраќ ќазіргі əлемде онсыз ештеѕе істей 
алмайтын барлыќ тїсініктер, тек əлеуметтік єылымдардан 
келген. «Ўлт», «ўлттыќ ќауіпсіздік», «идеология», «мемлекет». 
Біздіѕ «ўлт» туралы əѕгімемізге ќандай мəселе басты арќау 
бола алады. Оныѕ екі негізгі тїсінігі бар: азаматтыќ жəне 
этникалыќ мəні. Ўлт – бір мемлекеттіѕ азаматтары. Оєан 
бірнеше этникалыќ топтар кіреді. Сондай-аќ, бўл мəнге – 
американдыќ ўлтты мысал ќылуєа болады. Ирландыќтар, 
африкандыќтар, їндістер, мексикандыќтардыѕ ўрпаќтары – 
олардыѕ барлыєы американдыќтар. Олар саяси институттар, 
ќўќыќ, мəдениет, жалпы жер кґлемдері мен шекаралары 
арќылы бірігеді. Этникалыќ мəндегі ўлт – бўл арєы əкелері 
мен шешелері бір ўрпаќтан тараєан белгілі бір адамдардыѕ 
этникалыќ топтары. Сондыќтан бір-бірімен ќандас 
байланыстары бар. Бўл адамдар бір-бірімен бір тілмен, 
бір сеніммен, тарихпен, салт-дəстїрмен, мəдениетпен 
жаќындасады. Міндетті тїрде туєан тіліѕ мен мəдениетіѕніѕ 
тірегі болатын «ґзіѕніѕ» ўлттыќ мемлекетіѕ болуы тиіс. 
Дегенмен, кей кездері бір ўлттыѕ ґкілдері тарихи ќарама-
ќайшылыќ негізінде əр тїрлі елдерде ґмір сїріп жатуы 
мїмкін. Ќазаќтар – Ќытайда, Иранда, Монєолияда тўрады, 
біраќ олар бəрібір ќазаќ болып ќалады. 

– Сонымен, терминдер єаламдыќ мəнде аныќталды делік. 
Енді туєан елге оралсаќ. 

– Ќазаќстанда екі тўжырым арасында ґзара кїрес 
жїріп жатыр. Олар екі термин арасында – «Ќазаќ ўлты» 
жəне «ќазаќстандыќ ўлт». Бірінші терминніѕ жаќтастарын 
баспасґзде «ўлттыќ-патриоттар» немесе кейде тіпті кемсіту 
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їшін оларды «нацпаты» деп атап жїр. Ал мен «ќазаќ элитасы» 
деген терминді жґн санаймын. Олардыѕ талќылауыныѕ 
мəні мынада: Ќазаќстанда тек бір ўлт бар, ол – ќазаќтар. 
Ќалєандарыныѕ барлыєы диаспоралар. Оныѕ ішінде орыстар 
да бар, ґйткені олардыѕ ґз елі – Ресей бар. Украиндыќтар да 
диаспоралар, ґйткені Украина мемлекеті бар. 

Бўдан мынадай ќорытынды шыєаруєа болады, егерде 
кім-де-кім бір ўлттыѕ ґкілі болса, ол диаспораныѕ ґкіліне 
ќараєанда жоєары əлеуметтік жəне ќоєамдыќ мəртебеге 
ие болады. Сонымен мынадай сўраќ туады: Ќазаќстан 
Республикасы кімге тиесілі? Осы жерде єасырлар бойы 
мекендеген ќазаќ ўлтына ма, əлде ел басшысыныѕ бїгін 
єана кейбір саяси жаєдайдыѕ пайдасы їшін жариялаєан 
«ќазаќстандыќ ўлтќа» ма? Ќазаќ элитасы їшін бўл сўраќтыѕ 
тек бір єана жауабы бар. Ќандай жауап екендігін сіз білесіз. 

«Аєа да» немесе «іні де» емес. 
Біз – тек бауырлармыз. 

– Кейбір ќайраткерлер кеѕестік їкіметі кезінде «їлкен 
бауыр» – орыс халќы болды деп ойлайды (дегенмен мен бўєан 
кїмəнмен ќараймын). Ал ќазір «їлкен бауыр» – ќазаќтар, 
ќалєан барлыќ халыќ – «кіші»...

– Мысалєа былай. Енді екінші тўжырымдаманы 
ќарастырайыќ. Бўл тўжырымдама бойынша ўлт – елімізде 
тўратын барлыќ этностардан ќўралады. Барлыєы əр 
тїрлі этникалыќ топќа жататынына ќарамастан мемлекет 
алдында бірдей ќўќыќ пен міндетті иеленеді. Елімізде 
барлыќ азаматтар теѕ. «Біз, Ќазаќстан халќымыз». Екі 
тўжырымдаманыѕ кїресі əзірше виртуалды кеѕістікте, 
ќоєамдыќ дискурс саласында жїріп жатыр. Жалпы 
пікірталас мəдениетті тїрде жалєасын табуда, біраќ 
ќоєамдыќ ой шашыраѕќы. Сондай-аќ, айтыс-тартыс əдеттен 
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тыс, ќазаќтардыѕ кґпшілігі екі тілде, ал орыстар тек бір тілде 
сґйлейді. Бірінші тўжырымдаманыѕ жаќтастары ґздерініѕ 
кґзќарастарын ќазаќ тілді кґпшілік аќпарат ќўралдарында 
білдіреді, ал бўл дегеніміз басымдылыќ танытатын кґпшілік 
орыс азаматтарына мїлдем беймəлім. Онда ґздерініѕ їгіт-
насихаттары жəне ќоєамдыќ жўмылдырулары жїргізіледі. 
«Ќазаќстандыќ ўлт» жаќтастары елімізде кґбірек танымал 
орыс тілді басылым беттерінде ґз пікірлерін білдіреді. 
Сонымен бірге олардыѕ сезімін «ќымыздыќ» деп атайтын 
жалєан патриоттыќпен айналысады. Бўл кґрші елдердегі 
«квастыќ» сезімге ўќсас. 

«Нацпаттар», расында ґкпелі. Олар да ќарсыластарын 
шовинистер, «шовиктер» деп атап жїргенін орыс тілді 
сарапшылар мен журналистер кей кездері білмейтін де. 
Тоќсаныншы жылдардаєы «чемодан-вокзал-Россия» ќатаѕ 
сґз тіркесі ќолданысќ енуі мїмкін емес. Мїмкін бір жаєынан 
мемлекеттік билік басындаєылардыѕ «ќазаќстандыќ ўлт» 
тўжырымдамасын ашыќ ќолдаєанынан да болар. 

– Сірə, єалымдардыѕ маќсаты – тек ќоєамдаєы əр тїрлі 
кґзќарастарды белгілеп кґрсету єана болмауы тиіс, сонымен 
ќатар ўсыныстар жасап отыру керек. Ќайда баєытталу 
керек, немен ќарулану керек, ґзін ќалай ўстау керек деген 
сияќты. Дегенмен, сіз мемлекеттен ќаржыланатын єылым 
адамысыз єой...

– Меніѕ басты міндетім – кез келген мəселеге барынша 
объективті жəне шынайы талдау жасау. Біз їнемі ўсыныстар 
жасап тўрамыз, біраќ меніѕ ойымша ќоєамда біздіѕ еѕбекті 
кім ыќыласпен оќыса, солардыѕ ішіндегі еѕ ќўндысы сол 
болмаќ. Міне, меніѕ айтып отырєаным: еліміздіѕ ўлттыќ 
аясында екі партия ґмір сїріп жатыр. Партиялар тура 
маєынасында айтылєан сґз, ал шартты маєынасында ўлттыќ 
нышандаєы партиялар Конституциямен тыйым салынєан. 
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Дегенмен, ґмір – кґп ќырлы, ќиќыметі мол дїние. 
Əрќашан əділ жəне мінсіз заѕмен жазылып ќойылмаєан. 
Шын мəнінде ќазаќ ўлтшылдары мен кґптеген орыс 
ўйымдары саяси салада бір-бірімен ўдайы баќталасады. 
Ґйткені, ўлттыќ мəселе бўл – саясаттыѕ пəні. Меніѕ 
єалым ретіндегі міндетім – партия мен саясаттан тыс болу. 
Сондыќтан, мемлекеттіѕ ґзі де ґзгеше бір партия. Ия, бўл 
«партия» маєан жалаќы тґлейді. Егер де мен «не ќалайсыз?» 
деген ќаєидамен жўмыс жасайтын болсам, онда меніѕ 
зерттеген жўмысымныѕ кґк тиындыќ ќўны болмайды. 
Мемлекет – «аќылды партия» ретінде мўны жаќсы 
тїсінеді. Осы ќырынан Ќазаќстан Республикасы Кеѕестік 
Социалистік Республикалар Одаєынан ерекшеленеді. 
Ќайталап айтамын, меніѕ єалым ретіндегі ќўндылыєым 
– наќты жаєдайєа объективті тїрде талдау жасау. Ќазіргі 
ќоєамныѕ, єалымдардыѕ, сарапшылардыѕ, журналистердіѕ  
осал тўсы неде? Партиялыќ тїсінікте. Міне, сіз партиялыќ 
журналистке тəн ќате жібересіз. Біраќ сізді ќуантатыным: 
сіз жалєыз емессіз. Кейде мынандай жаєдайлар орын алады. 
Єылыми конференцияларєа ќатысып ќандайда болмасын бір 
мəселеге ґз ойымды айтамын. Содан кейін маєан «Сонымен 
сіз кім жаєындасыз?» – деп сўраќ ќояды.

– Сіз не деп жауап ќайтарасыз?

– Мен жай єана кїлемін де, оларєа айтыс пен тартыстыѕ 
їстінде тўрамын деймін. Бўл – меніѕ берік ўстанымым. 
Лениндік мўра бізді жеѕімізден ўстап, болашаќќа ќоя 
бермейді. Сізді «Партиялыќ ўйым мен партиялыќ əдебиет» 
жібермейді. Шəкəрімніѕ ґлімі, Шолоховтыѕ трагедиясы 
жəне Фадеевтыѕ ґзін-ґзін ґлтіруі – барлыєы осыдан шыєады. 

Ал мен маркстік-лениндік философияны оќып 
їйрендім, сіз ќалай ойлайсыз, оныѕ барлыєы із-тїссіз 
жоєалып кетуі мїмкін бе? Ленин єалым-философтар 
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пролетариат мїддесін ќорєаштайтын алдыѕєы ќатарлы 
партияєа ќосылуєа міндетті деп есептеді. Сонымен ќатар 
сенімді большевик ретінде болашаќта єылыми зерттеу 
жўмыстарымен айналысуєа болатын еді. Кім аќиќатты 
иеленсе, сол алдыѕєы ќатарлы шепте тўрады десті. Басќаша 
айтќанда, партиялыќ ќаєида философия мен əдебиетте 
болды. Біз енді бўл жолдыѕ ешќайда алып бармайтынын 
білеміз. Ќазіргі таѕда «философтардыѕ» ішінде «таптыќ 
кїрес» пен «пролетариаттыќ интернационализм» ќаєидасын 
ўстанып ќалєан кімніѕ есінде бар? Ќазіргі кездегі ќоєамдаєы 
шиеленістер, тəртіп бойынша мїлдем басќа арнамен жїріп 
жатыр...

Ќараєанды бізді неге їйретті

– Сонымен, сіздіѕ кґзќарасыѕыз даусыз болмаса да аныќ. 
Біз «єалым» туралы айтќанымызда «сарапшы» есімізге тїседі. 
Ал сарапшылар əдеттегідей кґпшілікке (басќару элитасына 
міндетті емес) ґз ойларын, жорамалдарын ўсынады, ал 
кейде ўсыныстар жасайды. Біраќ сіздіѕ ґміріѕіздіѕ жəне 
жўмысыѕыздыѕ ќаєидасы барлыќ жаєдайда ќўрметтеуге 
лайыќты, ґйткені сіз ол туралы ашыќ айтасыз жəне 
оны ќорєаштайсыз. Онда, біз əнгімеміздіѕ негізгі желісіне 
оралсаќ. Біздіѕ ўлтшыл-радикалдардыѕ жеке басын тїсінуге 
тырысайыќ. Сіз де, мен де Ќараєанды ќаласындаєы № 63 
мектепте оќыдыќ. Бізге білікті мўєалімдер сабаќ берді, олардыѕ 
кейбіреулері бўрынєы айдауда болєандар. Біз бір оќулыќпен жəне 
бірдей кітаптарды оќыдыќ. Мен орыс халќын «їлкен аєа» деп 
айтќанын білмеймін. Біраќ, тарих жəне əдебиет сабаќтарында 
тіпті бізге ол туралы сўраќ ќойылмаєан болатын. Меніѕ 
достарым Болат Рахымбеков пен Рїстем Атыєаевтарєа «кіші 
інілерім» деп ќарау туралы ой басыма мїлдем келген емес. 

Ия, уаќыт ґзгерді, біраќ соншалыќты «аєа» жəне «іні» деп 
ќайта бґлінетіндей жаєдайда емес ќой. Шындыєында бўєан 



                 Ќазаќтар? Əлде ќазаќстандыќтар? (сўхбат)                        87

бізді Шаханов пен оныѕ серіктестері итермелеп жатыр. 
Ќалайша, сіз, партияєа кірмеген философ ретінде этнократия 
– ќазіргі Ќазаќстанныѕ жаєдайында тўйыќќа алып баратын 
жол екенін тїсінбейсіз. Жарайды, біз «пролетарлыќ 
интернационализмды» артќа ќалдырдыќ, біраќ ќазіргі 
ќарапайым интернационализм ќазаќќа ќай жаєынан ўнамай 
ќалды? Ќазіргі кезде елімізде 40 пайыз басќа ўлттыѕ ґкілдері 
тўрады. Егер біз оларды жалпы ќазаќстандыќ ўлт ќўќыєынан 
айырсаќ, онда кїшті мемлекет ќўруымыз екіталай. Ия, бїгінгі 
таѕда билік Шахановќа жол берді. Барлыєын дўрыс істеген де 
шыєар. Неге ґз ќолымен ўлт мїддесі їшін жапа шеккендерге 
кейіс білдіреді? Ал біз, орыстар, не істеуіміз керек? 

– Бўдан шыєатын жол – ќазаќтандыру. «Ќазаќ партиясы» 
осылай деп есептейді. Яєни, мəдени тїрде ассимиляциялану 
керек. Ќазаќ тілін їйреніп, ќазаќтыѕ тарихын білу керек 
немесе ґз еріктеріѕізбен ґздеріѕізге ќолайлы елге кґшу 
керек. Сіздерді ешкім кїштеп ќуып шыќпайды. Отанын 
сїйетін ўлтшылдар «ќазаќтандыру» ќарќынына кґѕілдері 
толмайтындыќтан ќазаќ тілін жеткілікті деѕгейде 
ќолдамаєаны їшін билікті сынайды. Біраќ, мемлекет 
басшылары, бəрінен бўрын Президенттіѕ ґзі оларєа ќарсы. 
Дегенмен, еліміздіѕ əрбір азаматы ґз ана тілінде оќуєа жəне 
ґзініѕ тґл мəдениетімен сусындауєа ќўќылы. Ал ќазаќ тілін 
оќу «стахановшылар» тəрізді əдіспен жїзеге асырылмауы 
керек. Президент 2020 жылєа дейін 95 пайыз еліміздіѕ 
тўрєындары ќазаќ тілінде сґйлеуге міндетті деп кґрсетті. 
Себебі, бўдан бўрынєы ќазаќ тілін дамыту бойынша 
баєдарламалар орындалмады. Ќазіргі кезде ешкімніѕ 
есінде жоќ шыєар, еѕ алєашќы ќазаќ тіліне кґшу бойынша 
баєдарлама кеѕестік билік кезінде 1990 жылы ќолєа алынєан. 
Осы баєдарламаєа орай Солтїстік Ќазаќстан облысы 1995 
жылы ќазаќ тіліне кґшу керек болатын. Біраќ, іске аспады. 
Оќулыќтар, білікті мўєалімдер жетіспеді. Бір жаєынан 
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орыстардыѕ партаєа отыруєа ќўлќы болмады. Сондыќтан 
Президент сґзіне еш кїдікпен ќарамай-аќ, мен байќап 
отырмын: тілді їйрену – бўл революциялыќ емес, бəрінен 
бўрын инерциялыќ ќўбылыс? Сонымен бірге бўл жерде 
наќты мерзімді белгілеу тіптен ќауіпті. Сондыќтан ќоєамєа 
мемлекеттік тілді ендіруді арттыра отырып, эволюциялыќ 
жолєа сенім артамыз. Жалпы алєанда, ќазаќтандыру – 
ўрпаќќа артылатын жїк. Ќазаќстанныѕ болашаєы – балалар, 
жеткіншектер, бозбалалар мен бойжеткендер. Шынайы 
саяси жəне əлеуметтік жаєдай оларды мемлекеттіѕ негізгі 
тілін оќуєа итермелейді. 

Анна Иоанновна туралы ўмытпайыќ

– Ќазаќстан – азиялыќ мемлекет. Біраќ ол кейбір 
еуропалыќ мемлекеттерге адам ќўќыєын ќорєау бойынша 
ґзініѕ толыќтай басымдыєын танытты. Кеѕес їкіметі 
ќўлаєан кезде, Ќазаќстан Республикасыныѕ барлыќ тўрєыны 
азаматтыќ алєан болатын. Ал Балтия елдерініѕ їштен 
бір бґлігі шеттеп ќалды. Орыстарєа эрзац-ќўжаттарын 
берді, дегенмен барлыєы азаматтыќ ќўќыєынан айрылєан 
болатын. Ашыєын айтќанда, бўл наєыз мəжбїрлеу єой. 
Кезіндегі Оѕтїстік Африкадаєыдай тек ќана терісініѕ тїсіне 
ќарап емес, тілдік белгісіне де ќарау. Бўл жолды ґркениет 
тўрєысына жатады деу маєан ґте ќиын. Посткеѕестік 
елдердегі кезекті сайлау кезінде ќарсылыќ білдіретін 
еуропалыќ ќўќыќ ќорєаушылар – ауыздарына су толтырып 
алєандай їнсіз ќалды. Яєни, Ќазаќстан орыс халќына дўрыс 
ќарым-ќатынаста болды. Сонда да, сіз ойландыѕыз ба, неге 
Ќазаќстанда орыстар ќазаќ тілін оќуєа ќўлќы жоќ? Əлбетте, 
кейбір адамдарда лингивистикалыќ ќабілет мїлде жоќ. Ал 
кейбіреулері «кал калай?» жəне «жаксы!» деген сґздерден ары 
ќарай бармайды. Біраќ, мўнымен барлыєы бітпейді. Орыстар 
ќарсылыќ танытып митингіге де шыќпайды, ОБСЕ-ге шаєым 
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жазбайды. Олар тек кґшіп кетеді, не ...ќазаќ тілін оќымайды. 
Сіз єалым ретінде осы феноменді тїсіндіре аласыз ба?

– Онда ашыєын айтайыќ. Мен бўл туралы кґп ойландым. 
Кейде орыс таныстарым мен достарымнан олардыѕ селќос 
«ќарсылыєыныѕ» себебін сўрасам, олар: «Маєан ќазаќ тілі не 
керек, сіздер, ґздеріѕіз, ќазаќтар орыс тілінде сґйлейсіздер 
єой?» – деп жауап ќайырады. Бўдан шыєатын ќорытынды: 
ќазаќ тіліне бəрінен бўрын, біз, ќазаќтар ґзіміз кґшуіміз 
керек. Ауылдыќтар, ќалалыќтар, Ќазаќстанда туылєандар 
немесе шетелден келгені маѕызды емес. Сонымен бірге орыс 
тілді ќазаќтарды ќазаќ тілді БАЌ ґкілдерініѕ кейде кемсітуі 
жəне намысына тиюі орын алады, бўл əрине орынсыз. Оларды 
кеѕестік орыстандыру саясатыныныѕ ќўрбаны деп тїсіну 
керек. Империялыќ саясаттыѕ желісі – мəдени экспансионизм. 
Орыстар кґшпелі халыќтыѕ мəдениеті мен салт-дəстїрін 
ыєыстырып шыєару арќылы ґз тілі мен мəдениетін барынша, 
шамасы жеткенше алєа жылжытты. Олар Даланы ґздерініѕ 
мəдени провинциясына айналдырмаќ болды жəне айналдырды 
да. Ќазаќстандыќ орыстарда кїшті империялыќ сана басым. 
Ал бўл жар жаєасында тўрєандай, яєни инерциялыќ сфера. 
Екі онжылдыќ барысында сананы ґзгерту мїмкін емес. Кеѕес 
Одаєы олар їшін їлкен Ресей сияќты болды. Олар ќалаєан 
жерлерінде ґмір сїрді. Оларєа енді ескі «ойын ережесіне» 
ќайта оралудыѕ болмайтынын тїсіну керек. Ал жаѕа 
жаєдайда олар моральдыќ жəне психологиялыќ тўрєыдан да 
дайын емес. ...Балтыќ елдеріне ќатысты жаєдайды тїсіндіргім 
келеді. Олар 1940 жылдан 1991 жылєа дейінгі аралыќты ґз 
елдерін отарлау кезеѕі деп ќарастырады. Бїгінгі мемлекеттер 
– Сталин мен Гитлердіѕ ќыспаєында болєан тəуелсіз балтыќ 
жаєалауы елдерініѕ мўрагерлері. Бўл жерге осы жарты єасыр 
бойында келгендер – басќыншылар немесе олардыѕ балалары 
мен немерелері. Сонда, олар – ол елдіѕ азаматтары болмай 
шыєады. Ал Ќазаќстанда тарих басќаша ґрбіді...
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– Ќазіргі кезде Əбілхайыр ханныѕ Анна Иоанновнадан 
ќамќорлыќ сўраєанын ешкім еске алєысы келмейтін 
сияќты. Сонымен бірге ќатал да жауынгер жоѕєарлардан 
ќўтќарєандыєы белгілі. Патшайым Ќазаќ хандыєына соєыс 
ашпады жəне кїшпен басып та алмады. Ол ќазаќтарды 
барлыќ кїшімен жəне Ресей мемлекетініѕ айбынымен ќорєады 
емес пе... 

– Мен, тіпті Ќазаќстан мен Ресей арасындаєы ўзаќ ќарым-
ќатынас кезінде, ќазаќ пен орыс арасында бəрі де болды деп 
есептеймін. Ўлттыќ жараныѕ бетін тырнау – аќымаќтыќ жəне 
ґнімсіз. Біраќ ќазір басќа нəрсе айтќым келеді. Мемлекеттік 
тілді оќыєысы келмеудіѕ себебі ќайда жатыр? Империялыќ 
сана ґзіне нені ќорек етеді? Міне екі этнос ќатар ґмір сїріп 
жатыр. Екі тілде сґйлейді. Орыс тілі əлдеќайда дамыєан. Ол 
жиі ќолданылады, кеѕ таралєан, БЎЎ тілі болып табылады. 
Ќазаќ тілінде тек ќазаќтар єана сґйлейді. Ал олардыѕ əлемде 
бар-жоєы тек 12 миллион єана. Сондыќтан да біздіѕ орыс 
азаматтар ќазаќ тілін оќудыѕ керегі жоќ деп тїсінеді. Олар 
ерікті тїрде де, еріксіз тїрде де ќатты ќателеседі. Біраќ, мен, 
уаќыт барлыєын ґз орнына ќояды деп есептеймін. Еліміздіѕ 
азаматыныѕ мемлекеттік тілді білмеуі – бўл жґнсіздік!

– Енді тіл мəселесінен біраз шегініс жасайыќ, ґйткені біз 
сізбен біраз талќыладыќ. Ќазаќстан Халќы Ассамблеясы 
сияќты ќазіргі этносаясаттыѕ ќызыќты ќўралдары туралы 
айтсаќ. Ќазаќстан Халќы Ассамблеясы деп бўрыннан атала 
ма, əлде келесі кезекте таєы ґзгертпексіздер ме? Ќазаќ тілді 
Баќ-та їнемі айтылатын ЌХА туралы сіздіѕ ойыѕыз ќалай?

– Мен, Философия, саясаттану жəне дінтану институтын-
да їш жыл бойы жїргізілетін ўлттыќ саясат саласындаєы 
жобаєа жетекшілік етемін. Ассамблеяєа біз тереѕ кґѕіл 
бґлеміз. Кґп ўлтты мемлекетке ол сґзсіз керек. Сіз 
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неге «атын ауыстыру» дедіѕіз? Менімше, атауын негізгі 
Заѕмен сəйкестендіргісі келген болар. Біз сізбен оныѕ «Біз, 
Ќазаќстан, халќымыз» деп басталатындыєын жоєарыда 
айтќан болатынбыз. Сынєа ќатысты айтсаќ. Ассамблеяны 
билікке ґте жаќын болєандыќтан сынады. Тəуелсіздіктіѕ 
алєашќы жылдары бўл ґзін-ґзі аќтаєан, ал ќазір бўл ќаєида 
кїмəн тудырады. ЌХА «Жоєарєы билікке» жалтаќтаумен ґте 
баяу жəне жасќанып əрекет етеді. Маловодный ауылындаєы 
ќазаќтар мен шешендер арасындаєы ўлтаралыќ шиеленісті 
алыѕыз. Іс ґзін-ґзі соттауєа дейін барды. Тўрєындар жергілікті 
жемќор билікке сенбеді. Содан кейін екі жаќ та барлыќ жерге 
барєан жəне арызданєан, біраќ тек Ассамблеяєа бармаєан. 

– Ассамблея басшысы – Ел президенті деп сізге ќарсылыќ 
білдіруі мїмкін... 

– Біз Президенттіѕ басќа да толып жатќан мемлекеттік 
шаруалары жетерлік екенін тїсінеміз. Оларды шындыєында 
ешкім сайламаєан ќызметкерлер басќарады. Оларды жай 
таєайындаєан. Ал, жалпы, бастама тґменнен басталу керек. 
Айтќандай, интернетте болєан сол кикілжіѕге орай: «Бізге 
еш кґмегі жоќ Ќазаќстан халыќтар Ассамблеясы неге 
керек?» – деген сияќты тїрлі пікірлер шыќты. Ґйткені олар 
бўл жаєдайдыѕ алдын-алуы керек еді єой. Маловодныйдаєы 
ќарсылыќ бір кїнніѕ, тіпті бір жылдыѕ да жемісі емес. Бўл 
жердегі шиеленіс ќордаланєан мəселеден туындаєан. Біраќ, 
мен сіздіѕ дўрыс тїсінгеніѕізді ќалаймын: Ассамблея ќажет. 
Міндетті тїрде! Тек ґзгерген тїрде. Біздіѕ ел – кґп этникалыќ 
ќоєам. Яєни жалєыз емес, мўндай мемлекеттер əлемде кґп. 
Осы сияќты елдердіѕ тўраќтылыќ негізі – бірдей əлеуметтік 
саясат. Яєни, біркелкі этникалыќ ґкілдік, билік органдарында 
жəне басќа əлеуметтік саладаєы їлестіру. Ливандаєыдай, 
президент, їкімет ґкілі жəне парламент басшысы əр тїрлі 
конфессиядан емес пе...
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– Мысалыѕыз сəтсіз, себебі ел ўдайы толќуда...

– Бўл əлеуметтік саясаттан емес. Ливанда, Израилмен, 
палестиндыќтармен басќа да кїрделі мəселелер жетерлік. 
Сонымен ќатар Ќазаќстанєа ќатысты саяси элементтер бізде 
де жетерлік. Мысалы, мəжілістегі жеті депутат ЌХА-нан. 
Ўлттыќ тўрєыдаєы партиялар бізде тыйым салынєан, біраќ 
этникалыќ ґкілдік ќўќыќ ќорєау билігінде баршылыќ. 

Орыстар – тґртінші жїз

– Мен сіздіѕ «орыстардыѕ империялыќ санасы» деген 
тезисіѕізге ќайта оралєым келеді. Расында бўл мїмкін емес 
нəрсе. Əттеген-ай, 1917 жылы, кейін 1991 жылы бўл саясат 
кїйреуге ўшырады. Дегенмен ќазаќтар орыстардыѕ ќателігін 
ќайталамай ма? Неге олар ќазаќ тіліне байланысты, жалпы 
«ќазаќтандыру» саясаты тїсініспеушілікке алып келетінін 
тїсінбейді? Əрине, Ќазаќстанныѕ орыс азаматтары ќатты 
ренжулі. Себебі, əкімшілікке кірсеѕіз, ондаєы таќталарда 
тек ќазаќ тілінде жазылєан. Бўл дегеніміз негізгі заѕымыздыѕ 
жетінші бабында жазылєан: «Мемлекеттік ўйымдар мен 
жергілікті басќару органдарында орыс тілі ќазаќ тілі-мен 
ќатар ќолданылады» деген талапты бўзушылыќ. Сонда 
«ќатар» деген сґз ќайда? Сіздер Конституцияны ауысты-
рыѕыздар немесе таќтаєа орысша жазыѕыздар! Екінші кезеѕ 
– əлеуметтік сатылар. Елімізде бірде-бір орыс əкімі жоќ, тек 
бір єана министр бар. Ал орыстар – еліміздіѕ əрбір тґртінші 
тўрєыны. Орыс ўлтыныѕ кґптеген жастары: «Біздіѕ туєан 
елімізде мїмкіндіктер аз» деп шаєымданады. Жаќында 
єана жергілікті бір газетте профессор Бейімбет Ирмўханов 
«Ќазаќстанныѕ болашаєы ќазаќтар мен орыстардыѕ ќарым-
ќатынасына байланысты» деп ґз пікірін білдірді, яєни билікті 
«русофобия» мен «этноцентризм» їшін кінəлады. Байќасаѕыз, 
оны айтќан орыс журналисі, мен емеспін...
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– Мемлекет тўрєындар арасындаєы ќазаќ емес бґлігін 
ќолдау мен ќазаќ этникалыќ ўлттар арасындаєы саяси 
балансты саќтауды жїргізуде. Сіз дўрыс айтасыз, мїмкін, 
бўл əрќашан сенімді болмауында. Біраќ сіз дўрыс тїсінуіѕіз 
керек, мемлекеттіѕ ґзі – этникалыќ ўлттыѕ ґнімі. Одаќ 
ыдыраєан кезде барлыќ 15 мемлекетте, Ресейді ќоса алєанда, 
жауынгерлік отансїйгіштік пен ашыќ ўлтшылдыќ басым  
болды. Мемлекет ґз міндетін жаќсы біле тўра, ўлттыќ 
элиталардыѕ ойымен санаспайды. Басќа ќырынан алып 
ќараєанда, билік этникалыќ ўлтшылдыќќа ќарай мойын 
бўрушылыќ ґте ќауіпті екенін жəне бўл кґші-ќонныѕ тез 
ґсуіне алып келетінін жаќсы тїсінеді. Ґз кезегінде ќоєамныѕ 
тўраќсыздануы еліміздіѕ басшылыєына ќажет емес. Тўраќсыз 
республикаєа кімніѕ ќаржылай инвестиция ќўйєысы келеді? 
Барлыєы жаќсы тїсінеді. Біраќ ќай жаєынан алып ќарасаѕыз 
да кґѕілі толмайтындар жетерлік. Ќазаќтар ґз тілініѕ 
мемлекеттік деѕгейге шынайы иеленбеуіне кґѕілі толмайды. 
Орыстар мемлекеттік ќызметке сирек шаќыратындыєын 
айтады. Бўл мені єалым ретінде жəне азамат ретінде жиі 
мазалайды. Кадрлыќ саясат тек этноўлтшылды жаєынан єана 
емес, сондай-аќ трайбалистік амал тўрєысынан да ќауіпті. 
Əрбір ірі шенеунік айналасына «ґзініѕ» адамдарын, əсіресе ґз 
аєайынынан, болмаса ґз жїзінен туыстарын топтастырады. 
Ол кімге сґзсіз сенім артса соєан адал болады. Ал ќазаќ тілі 
їш жїздіѕ барлыєына бірдей тиесілі, бўл – ґзіндік сенім 
шарты. Ґкініштісі іскерлік сапа екінші, тіпті оныншы 
орынєа тїсіп кетеді. Кеѕестік кезеѕде кадрлыќ саясат КОКП 
ОК жəне Ќазаќстан секторы тарапынан ќатаѕ баќылауда 
болды. Меніѕ ойымша ќазіргі таѕда ескі тəжірибені ескеру 
ўмытылып бара жатќан сияќты. 

– Мїмкін, Ќазаќстандаєы орыстарды ґзінше «тґртінші 
жїз» деп атау керек шыєар. Билік мыќты болу їшін, олармен 
де бґлісу керек сияќты...
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– Бўл ой əзірше ауада ќалыќтап тўр. Жоќќа да шыєаруєа 
болмайды, біраќ бір кїні ол да болуы мїмкін. 

– Олай болса «ќазаќстандыќ ўлт» ќўрылысын аќша 
аямай ќаржыландыру керек шыєар. Бəрінен бўрын ќазаќ, 
орыс, аєылшын тілдерінде сабаќ беретін ќазіргі мектептер 
мен балабаќшалардыѕ дамуына аќша салу керек. Ќашан 
барлыєы їш тілде сґйлей бастаса, сол кезде «ќазаќстандыќ» 
жəне «ќазаќстандыќ ўлт» туралы талас-тартыс ґздігінен 
жойылады деп ойлаймын. Ќазіргі таѕда мемлекет осындай 
баєдарламаларєа ќаржыны ґте аз ќўяды...

– Мен мўнымен келіспес едім. Əрине, мемлекет тілдіѕ 
дамуын ќаржыландырады. Сонымен ќатар мектептер 
мен балабаќшалардаєы ќазаќ тілі сабаєын, оќулыќтар 
мен кітаптарды шыєаруєа аќша бґледі. Біраќ барлыєы 
мемлекетке байланысты емес Ќоєам бґлінген ќаражатты 
ќалай ќабылдайтындыєы їлкен мəселе. Ия, ќазаќ жəне 
орыс балалары да ќазаќ тілін оќып жатыр. Біраќ орыс тілді 
əлемде ґмір сїріп жатырмыз. Бўєан кґшеге шыєып оѕай кґз 
жеткізуге болады. Ќоршаєан орта їлкен рґл ойнайды. 

– Мўндай жаєдайда бəрінен бўрын ґзіміздіѕ ґмірімізді 
жеке мысалєа алып ќарауєа болатын шыєар...

– Əрине, мысалєа, меніѕ ґзім орысша сґйлейтін 
ќазаќпын. Дегенмен, туєан тілімді жаќсы білемін. Ґзімніѕ 
їлкен ќызымды № 12 ќазаќ мектебіне оќуєа бердім. Кеѕес 
їкіметі тўсында Алматыда ол бірден-бір ана тілінде сабаќ 
беретін мекеме болды. Ќызым бўл пəнді тəп-тəуір оќыды. 
Шыєарма жаза алды, ќазаќ тілін тїсініп, əрі тез жауап бере 
алды. Ол ќазаќ тілін оќудыѕ тілі ретінде ќабылдады. 11 
жылдыќ мектепті алтын белгімен тəмамдады. Біраќ їйде 
ол орыс тілінде, достарымен орыс тілінде ќатынас жасады. 



                 Ќазаќтар? Əлде ќазаќстандыќтар? (сўхбат)                        95

Ал содан кейін Америкаєа оќуєа кетті де, сонда ќалды. 
Ќазір оныѕ ќазаќ тілі тґмен деѕгейде. Меніѕ сўраќтарымды 
тїсінеді, біраќ жауап бере алмайды. Міне, ўлтшылдар осы 
себепті ќазаќ тілініѕ əлеуметтік ортада басымдыќќа ие 
болуын ќалайды. Тілді їйренудіѕ екі жолы бар, бəрінен 
бўрын неміс тілін оќыєандар жаќсы біледі. Немістерде 
бір-біріне жаќын, біраќ, əр тїрлі екі етістік бар. Біріншісі 
– studieren (оќу, зерттеу, бір нəрсені оќу, ќандайда бір 
университетте оќу) ал екіншісі – lernen (оќу, жаттап алу, 
їйреніп алу). Ќандай айырмашылыќ бар? Бірінші жаєдайда, 
сіз мўєаліммен жўмыс істейсіз, сынаќтар мен емтихандар 
тапсырасыз, мəтіндер аударасыз. Ал басќасында сіз тікелей 
ќарым-ќатынас жасайсыз. Неге екені белгісіз, єалымдар бір 
феноменді зерттеумен айналыспаєан, ол оралмандар мен 
ќазаќы ауыл тўрєындарына байланысты жаєдай. Олар їлкен 
ќалаєа келеді де, ўсаќ-тїйек саудамен айналысады. Сатып 
алушылармен жəне ґздерініѕ əріптестерімен жеѕіл бизнес 
бойынша араласады. Жарты жылдан кейін, ары кетсе бір 
жылдан кейін олар орысша еркін сґйлей бастайды. Əлбетте, 
бўл Пушкин мен Чеховтыѕ тілі емес, біраќ ґздерініѕ орыс 
сатып алушыларымен аудармашысыз сґйлесу, «полиглот» 
тілі деуге болады. Əрине бўл ќуанышты жаєдай. 

Бізді ќандай болашаќ кїтіп тўр

– Ќане онда, ќорытынды жасайыќ. Ґзіѕіздіѕ еліѕізде 
жаќын 10-20 жылда ќандай этникалыќ саясат басым болады 
деп ойлайсыз? «Американдыќ арман» деген тўраќты сґз 
тіркесі бар єой. Ал ќазаќстандыќ арман ќандай болуы керек?

– Армандау – бўл ќиялєа берілудіѕ бір тїрі. Ал мен 
єалыммын. Тіпті болжам жасаєанда да даусыз фактілерге мен 
толыќтай белгілі тўжырымдарєа жїгінгенді жґн санаймын. 
Ќазаќстанда таєы екі он жылдыќтан кейін де тек ќазаќтар 
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єана емес жəне басќа ўлттыѕ ґкілдері де ґмір сїретін болады. 
Біраќ барлыєы ќай жаєынан алып ќарасаѕызда ќазаќ тілін 
білетін болады. Əзірге біздіѕ ґмірімізде орыс тілі ґз орнын 
ныќ алып тўр. Дегенмен болашаќтаєы ќоєамда оєан орын 
жоќ. Бəрінен бўрын жалпы ќазаќтар саны тўраќты ґсіп 
келеді, ал орыстардыѕ їлесі азайып барады. Осыєан орай 
Ресейде орыс отандастарды ќоныстандыру баєдарламасы 
жїріп жатќандыќтан, орыс халќыныѕ ќайтуы жалєаса береді. 
Ќазаќ халќы ґзара орыс тілін білмейтін оралмандармен 
толыєады. Бўєан ќоса ќазаќ отбасылары да кґп балалы. Яєни, 
демографиялыќ ґзгеріс ќазаќтардыѕ пайдасына шешіледі. 
Кейбір зерттеуші єалымдар бїгінгі кїнгі жиырма бес пайыз 
орыс халќыныѕ кейін 10 пайыз болатынын айтып жїр. Тарихи 
контексте бўл соншалыќты алшаќтау кґзге тїсетін кґрініс 
емес. Бўл їрдістер ќазіргі таѕда тек біздіѕ елімізде єана жїріп 
жатыр, ал басќа бўрынєы КСРО «кеѕестік социалистік» 
республикаларда тəжірибе жїзінде толыќтай аяќталды 
(Балтыќ елдері, Ґзбекстан, Тəжікстан, Тїркменстан). Орыс 
халќы бўрынєы ќоєамдыќ жаєдаймен салыстырєанда ќазірге 
кезде тґменгі деѕгейге дейін ќысќарды. Ал Ќазаќстанда 
кеѕестік кезеѕде ќазаќтарды «ўлтсыздандыру» ќатты жїрді. 
Сондай-аќ ґз тіліне, тегіне жəне дəстїріне, тарихына оралу 
їрдісі баяу жїріп жатыр. Біраќ, бəрінен бўрын, ХХI єасырдыѕ 
соѕына ќарай Ќазаќстан Республикасы кейбір ўлттыќ 
диаспоралармен бірге этникалыќ біртектес мемлекетке 
айналады. Ќазаќ емес этностарды ассимиляциялау кїшпен 
емес, керісінше жўмсаќ тїрде жїргізілу керек. Сондыќтан 
«тїбегейлі ґзгеріс» (Петр Столыпинніѕ атаќты сґз тіркесі) 
тек Ресейге єана емес, Ќазаќстан їшін де ќажет емес. Осы 
сияќты їрдіс Шыєыс Еуропада да жїріп жатыр. Польшаєа 
ќараѕыз. Ол жаќта Екінші дїниежїзілік соєысќа дейін 
поляктармен ќатар немістер, еврейлер, батыстыќ украиндар 
мен беларустар ґмір сїрді. Соєыстан кейін немістерді жер 
аударды, еврейлердіѕ біразын ўлтшылдар атты, біразы 
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Израилєа кґшті. Украиндыќтар мен беларустар тек поляк 
тілін їйренуге емес, сонымен бірге ассимиляцияєа ўшырауєа 
мəжбїр болды. Кґбісіне поляк аты-жґндерін иеленуге тура 
келді. Мен Ќазаќстандаєы жаєдай осылай жалєасын табады 
деп айтпаймын. Біраќ солай ойлауєа себеп бар, онымен 
келісесіз деп ойлаймын. 

– Болашаќ мені ќуантады деп айта алмаймын. КСРО-
даєы біртўтас елді саќтай алмаєан «халыќтар достыєы» 
жəне «интернационализм» сияќты жалындаєан жалєан ўранєа 
ќараєанда, шынайы жəне ашыќ сўхбат дўрыс деп ойлаймын. 
Меніѕ ойымша, келешекте экономика саясаттыѕ алдына 
шыєады. Интеграциялыќ їрдістер ўлттыќ ґзімшілдіктіѕ 
орнын басады. Єалымдар ойланбаєан бірден-бір ќызыќ 
жайт: Ќазаќстанда ресейлік-ќазаќстандыќ кəсіпорындар 
саны кїрт ґсті. Бизнес ґкілдерін ќўрайтын орта тап 
ґкілдері бəрінен бўрын ўлттыќ шектеушілік пен болжалды 
тїрде орыстардыѕ ассимиляциясына ќараєанда, бəрінен 
бўрын, Ресеймен бірге ортаќ нарыќты ќалайды. Əлбетте, 
лингвистикалыќ ґзгерістер емес. Шекаралыќ одаќ жəне 
Біртўтас экономикалыќ кеѕістік отансїйгіш ўлтшылдардыѕ 
жоспарына ґзгеріс ендіруі мїмкін. Маєан солай кґрінеді. Біраќ 
бəрібір сіздіѕ кґзќарасыѕыз маєан адал, шынайы жəне назар 
аударарлыќтай кґрінді. 
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ТЇСІНІКТЕМЕ

Леся КАРАТАЕВА, Ќазаќстан Республикасы Президенті 
жанындаєы Ќазаќстанныѕ стратегиялыќ зерттеулер 
институтыныѕ єылыми жўмыс бойынша орынбасары, 
тарих єылымдарыныѕ докторы 

СЫЅАРЖАЌТЫ ТЇСІНІКТЕРДІЅ КЇЙРЕУІ

Рустем Кадыржанов, наєыз єалым ретінде əрќашан ґткір 
таќырыптардыѕ бел ортасында жїреді. Бїгінгі кїнніѕ мысалы, 
кеѕестік кезеѕдегідей оларды тек ґз ортамызда єана емес, 
керісінше, ќоєаммен єалымдардыѕ ашыќ сўхбатында айтамыз. 
Бўл жиі жəне ќызу талќыланатын таќырыптар. Ќашан барлыќ 
Ќазаќстан азаматтары мемлекеттік тілде сґйлейді? Елімізде орыс 
тўрєындарыныѕ азаюы жалєаса бере ме? Егер солай болса, онда 
шегі ќалай болмаќ? Бўл кґріністі ќалай ќабылдауєа болады – 
ґкінішпен бе, əлде ќуанышпен ба? 

«Партиялыќ сана» ќўрсауында

Иə, расында, соѕєы жылдары Ќазаќстанныѕ демографиялыќ 
даму динамикасы жалпы жəне пайыздыќ кґрсеткіш бойынша ќазаќ 
халќыныѕ їлес салмаєыныѕ басќа этностармен салыстырєанда 
əлдеќайда ґсу їстінде екенін дəлелдейді. Бўл елімізде абсолютті 
деѕгейде ќазаќ емес этностардыѕ саны кїрт тґмендейді 
дегенді білдірмейді. Ќазаќ ќоєамыныѕ этнодемографиялыќ 
ќўрылымыныѕ ґзгеру їрдісіне бірнеше факторлардыѕ əсері 
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бар. Біріншіден, елімізде «Нўрлы кґш» баєдарламасыныѕ іске 
асырылу барысында жїздеген мыѕ этникалыќ ќазаќтардыѕ 
ґздерініѕ тарихи отанына ќайта оралуы. Екіншіден, этникалыќ 
ќазаќтардыѕ кґбеюі дəстїрлі тїрде ќазаќ отбасында жоєарєы 
туу кґрсеткішін береді, əсіресе ауылды жерлерде. Урбанизация – 
ќазаќ халќыныѕ табиєи ґсу їрдісін азайтты, алайда ќазіргі кезде 
ќаланыѕ ґзінде де кґп балалы отбасылар кґбеюде. Мысалєа 
меніѕ кґршімніѕ отбасында алты бала ґсіп келеді. Шындыєына 
келсек, отбасында балалардыѕ кґбеюі тек ќазаќ халќына єана 
тəн емес, сондай-аќ басќа да Ќазаќстанда ґмір сїретін шыєыстыќ 
этностардыѕ отбасында да байќалады. Бўл соншалыќты 
этникалыќ емес, керісінше əлеуметтік мəселе. Жўрт ертеѕгі кїні 
тек ґздерініѕ балаларын асырай алатынына єана сенімді емес, 
сондай-аќ олардыѕ ґздеріне лайыќты жаќсы ґмірмен ќамтамасыз 
ете алатынына да сенімді бола бастады. Сонымен ќатар ќазіргі 
кезде тəжірибе жїзінде ешкім еске алмайтын бір фактор бар. Ол 
– Ресей жəне Белоруссиямен біртўтас экономикалыќ кеѕістіктіѕ 
ќўрылуымен байланысты. Бўдан басќа, тəжірибе кґрсеткендей 
ішкі еѕбек миграциясыныѕ аєымы ґсіп келеді. Бўл, əрине, меніѕ 
ойымша бїгінгі кїнніѕ немесе ертеѕгі кїнніѕ мəселесі емес, 
біраќ келешекте ўзаќ мерзімді еѕбек миграциясыныѕ їрдістері 
Ќазаќстанныѕ этнодемографиялыќ бейнесіне əсер ететін болады. 

Сарапшылардыѕ пікірінше, біздіѕ елдегі этностардыѕ 
проценттік ґзгерісіне əсер ететін факторлардыѕ тізіміне басќа 
ўлттардыѕ арасындаєы «чемодандыќ кґѕіл-кїй» кіреді, олардыѕ 
кґбі бір жаєынан отандастарды Ресейге ќайтаруды іске асыратын 
ресейлік баєдарламаларєа иек артады. Дегенмен, бўл їрдістіѕ 
ґзіндік орны болар, біраќ, менімше бўл фактор Ќазаќстандаєы 
басќа ўлттардыѕ кеміп кетуіне айтарлыќтай кґлемде əсер етеді 
деп ойламаймын. Шындыєында Рїстем Ќадыржанов бўл жаєдайєа 
толыќтай обьективті жəне шынайы тїрде талдау жасаєан. 
Талќыланєан мəселеден Рїстем Ќазаќбайўлыныѕ кґзќарасынан 



100          Философиялыќ сўхбат мїйісі

кґретініміз, оныѕ ґзіндік ерекше даралыєы. Расында, кґп мəселеніѕ 
тамыры, оныѕ ґзі айтќандай «партиялыќ санада» жатыр, яєни 
адамныѕ бойындаєы жеке ќўндылыєы мен идеологиялыќ сенімі 
əрќашан тиімді жəне дўрыс шешім шыєаруєа кедергі келтіретіні 
аныќ.

Эмоцияєа берілуге болмайды

Рїстем Ќадыржанов ўлт сґзініѕ ўєымында екі тəсілді ерекше 
атап кґрсетеді. Біреулер елімізде тек біраќ ўлт болу керек, ол 
– ќазаќтар, ќалєандары тек диаспора дейді. Ал біреулер – жоќ, 
ќазаќтар мен орыстар, ўйєырлар мен ґзбектер, украиндар мен 
беларустар, бəріміз – ќазаќстандыќ ўлтпыз, біртўтас халыќпыз 
дейді. Маєан ўнаєаны, таќырып адамды соншалыќты кґѕіл-кїймен 
баурап алса да, єалым ґзініѕ рецептісін беруге асыќпайды. Сонымен 
бірге «ўлт», «халыќ» сияќты тїсініктер жуыќ арада ымыраєа келе 
ќоятын таќырып емес екені бəрімізге белгілі.

Рїстем Ќазаќбайўлымен толыќтай келісемін, ґйткені бізде 
терминологияда ќателесу байќалады. Мысал келтірсем: «ґзбектер 
оѕтїстік кореялыќ технология бойынша машина шыєарады» 
деп айтќанда, зауыт цехтарында тек этникалыќ ґзбектер єана 
жўмыс істейді дегенді білдірмесе керек. Болмаса, «ќырєыздар 
жоєарєы Нарын сарќырамасында СЭС салады» дегенде де. 
Яєни, біз ґзбектер мен ќырєыздар туралы саяси ўлт ретінде 
айтамыз. Сонымен ќатар біз осы мемлекеттерде ґмір сїретін 
басќа этностардыѕ мəдениетіне тіл тигізгіміз келмейді. Бўєан 
«Маяк» радиосын ќоса отырып, біздіѕ еститініміз: «ќазаќтар 
заѕ ќабылдады», «ќазаќтар ЭКСПО-2017 ґткізуді конкурста 
жеѕіп алды». Осындай сґз тіркестерін Ќазаќстанныѕ барлыќ 
тўрєындары жеткілікті тїрде салќын ќандылыќпен ќабылдайды, 
сондай-аќ олар біз туралы, ќазаќстандыќтар туралы айтып 
жатыр деп тїсінеді. Біраќ, бўл кґзќарас сырттай əрекет, ал 
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еліміздіѕ ішінде терминологиялыќ шиеленіс ґршіп тўр. Егер бір 
жаќты эмоцияєа берілмей жəне мəселеге саналы ой тўрєысынан 
ќарайтын болсаќ, ќордаланєан мəселелер таѕќалдырады. Еліміз 
бар, онда əр тїрлі адамдар ґмір сїріп жатыр, дегенмен барлыєы 
сол елде тўрып жатќандыќтан, бəрібір оларды ќалай да атау 
керек ќой. «Ќазаќстандыќ» сґзі, кез-келген этносќа, соныѕ 
ішінде мемлекет ќўрушы ќазаќтарєа да ешќандай ќауіп-ќатер 
тудырмайтынына сенімдімін. Меніѕ ойымша, негізгі заѕымыздыѕ 
бірінші бетінде-аќ былай деп жазылып ќойылєан: «Біз, Ќазаќстан 
халќы, ортаќ тарихи таєдырымызбен біріге отырып, ежелгі ќазаќ 
жеріне мемлекет ќўрдыќ...». Еліміздіѕ басќа азаматтарыныѕ 
жоєарєы əлеуметтік жəне ќоєамдыќ дəрежесін, тек мемлекет 
ќўраушы ўлттыѕ негізінде талап ету – ќолдайтын іс. Халыќтыѕ 
айбыны əкімшілік тəртіппен асќаќтамайды, ол мїлдем басќа да 
категориялармен ґлшенеді. Сондай-аќ ќазаќтарєа маќтануєа 
тўрарлыќ нəрселер бар.

Осыєан ќарамастан, біз бəсекелесеміз. Неге? Мїмкін, біз, 
біршама мəселеге механикалыќ тўрєыдан ќарайтын шыєармыз. 
Не їшін тікелей ќазаќ тілінен орыс тіліне немесе керісінше 
аударма жасаймыз? Əрбір тіл ґзіне тəн ерекшеліктерімен, ґзініѕ 
символикалыќ жəне коннотациялыќ терминдерімен ґзгешеленеді. 
Міне, ќатеніѕ наќты мысалы механикалыќ тəсілдіѕ негізінде 
туындайды, «казахстанец» сґзі ќазаќ тілінде «ќазаќстандыќ» 
болып аударылады, керісінше аударсаќ «казахстанский» деген 
маєынаны береді, бўл дегеніміз ќазаќ тілініѕ ерекшелігіне сəйкес 
«ќазаќстандыќ ґнім» дегенді білдіреді. Біздіѕ сарапшылар «ќазаќ 
елі» тїсінігі ґз маєынасына жаќын келеді деп жорамалдайды. 
Басќа мысал «ўлт» терминініѕ тїрліше маєына беруі. Кеѕестік 
кезеѕде «ўлт» жəне «этнос» тїсінігін біршама ауыстырып ќолдану 
орын алєан жəне бізде əлі кїнге дейін «нация» жəне «ўлт» тїсінігі 
деѕгейіне сай біркелкі ретке ќойылмаєан. Басќа да негізгі аспект 
болып саналатын айырмашылыќ мəселеніѕ теориялыќ-əдіснамалыќ 
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тўрєыда тїсіндірілмеуі. Сґзсіз, кез-келген мəселені шешу єылыми 
тəсілді талап етеді, біраќ єылым да гомогендік ќўрылым болып 
табылмайды. Ўлттыќ ќўрылыс мəселесі, тек конструктивизм жəне 
примордиализм методологиясы шеѕберінде єана ќарастырылады. 
Сонымен бірге əдіснаманыѕ ішінде де тїрлі баєыттар кездеседі. 
Жалпы бəріміз барлыєына ыѕєайлы болєанын ќалаймыз. 

Ґмірдіѕ сапасы – бірінші жоспарда

Сґзсіз, бірегейлікті ќалыптастыру мəселесі ґте маѕызды, 
дегенмен, ќазіргі кезде меніѕ ойымша бірінші жоспарєа Ќазаќстан 
азаматтарыныѕ ґмір сапасын лайыќты деѕгейде ќамтамасыз ету 
мəселесі шыєады. Шындыєында ќолжетімді баспана, жўмыс жəне 
жалаќы, сапалы тамаќтану мен демалыс, сондай-аќ əрбір отбасында 
ґзініѕ жеке тиімді капитал жинаќтау немесе жинау тїрінде «тўраќты 
ќорын» ќўру. Жоєарєы жалаќы алу їшін – жоєары білім болу керек. 
Денсаулыќ саќтау дегеніміз – диспансерлеу єана емес, аќырына 
дейін емделу. Азаматтардыѕ денсаулыєын саќтаудыѕ саналы 
жəне дўрыс жїйесі, ол – аурудыѕ алдын алу. Еѕбекке орналасу 
туралы мəселені мысалєа алып, оны біздіѕ таќырып шеѕберінде 
ќарастырайыќ. Ќазіргі таѕда кадрлыќ саясатќа кґѕіл толмаушылыќ 
байќалады, айтатындары: «барлыќ мемлекеттік ќызметтіѕ басќару 
орындарында ќазаќ ўлтыныѕ ґкілдері отыр». Ќордаланєан жаєдай 
тек этникалыќ саламен емес, тілмен де байланысты екенін тїсіну 
керек. Біз кґріп тўрєандай, елімізде мемлекеттік тілдіѕ маѕызы 
артып келеді. Осы сияќты ґсу динамикасын кґрсететін тіл əлемде 
аз шыєар. Оны ќолданудыѕ аясы орасан зор жылдамдыќпен 
артып келеді. Мемлекеттік ќызметте істейтін адамдар мемлекеттік 
тілді білуге міндетті. Əрине, ќандайда бір мемлекеттік мекемеде 
жас ќызметкер əдейі орыс кемпірімен орыс тілінде сґйлесуден 
бас тартса, бўл – дўрыс емес. Бўл мемлекеттіѕ солаќай саясаты 
емес жас ќызметкердіѕ жеке басыныѕ мəдениетіне тікелей 
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байланысты. Жўмыс беруші теѕ дəрежеде ўлтына ќарамай екі 
тілділерге ыќылас танытады, ал егер ол – їштілді болса сўраныс 
жоєары. Клиенттермен жўмыс істесеѕ – ізетті бол, оларєа ўнай 
біл жəне олардыѕ тілінде тура жəне ауыспалы маєынада айта біл. 
Тіл – іскерлік ортада бірінші кезекте тўратын ќўзірет. Меніѕше, 
бўл мəселені соншалыќты артыќ драмалаудыѕ ќажеті шамалы 
деп ойлаймын. Дегенмен ќырыќ-елу шамасындаєы адамдар жас 
шаєында əр тїрлі себептермен ќазаќ тілін игермеген. Ќазіргі кезде 
оларєа партаєа отырып, ќазаќ тілін оќу оѕайєа соќпайды. Оєан 
кїш те, уаќыт та жете бермейді. Ґмір сїру сарыны ґзгерді. Ќазір 
ешкім «Служебный роман» фильміндегідей жўмысќа барєанда «ол 
мені тґбесіне кґтереді» деген оймен жўмыс істемейді. Тоєыздан 
онєа дейін «тамаша роза» мен «тартымды югославиялыќ етікті» 
талќыламайды. Ары ќарай Высоцкий əніндегідей «Їйге келсеѕ – 
сол жерде отырасыѕ» сияќты емес. Тек кешкі тамаќпен, тазалау, 
шеге ќаєумен бірге баланыѕ сабаєын орындаумен айналысасыѕ. 
Біраќ, мен, бўл мəселе уаќыт ґте келе ґздігінен шешіледі деп 
ойлаймын. Осыєан байланысты ќазіргі таѕда мектептер мен 
балабаќшаларда ќазаќ тілі оќытылатынына мемлекеттіѕ жəне 
ќоєамныѕ ќыраєы назарын аударєым келеді. Мўнда, біраз мəселені 
кїрделендіріп жіберген сияќтымын. Сондыќтан біз əлі талай 
ќазаќша, орысша нашар сґйлейтін ўрпаќ ґкілдеріне ораламыз. 
Ґйткені тоќсаныншы жылдары ќазаќ тілін оќытудыѕ методикасы 
болмады, ал əдеби орыс тілін игерудіѕ саєаттар саны жедел 
ќысќарды. Барлыєын бастан ґткеру керек, еліміздіѕ таєдыры їшін 
лайыќты жауапкершілікпен ґткеруге тиістіміз. Ќазіргі кезде бізде 
«байќўс» ќазаќ тілініѕ таєдыры їшін кґптеген ќамќорлыќтар бар. 
Їкіметке ґтініш-тілектер жазылып жатыр, шуылдаєан жиындар 
ўйымдастырылады. Міне, осы энергиялар бейбіт маќсатќа 
баєытталса єой. Кґптеген пайдалы істер тындырєан болар 
едік. Мəселен, балалардыѕ ойын барысында оќитын кґркем, 
əдемі оќулыќтарын шыєару, мультиктер, интернет ойындар 
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ќўрастыру т. б. Аќырында кґршініѕ баласыныѕ ґзін ќазаќ тіліне 
їйретуге болар еді. Ґкінішке орай, кґптеген ќайраткерлерге тек 
жиындарда єана тґбе кґрсету жеѕіл əрі оѕайыраќ. Тым болмаса 
алєа жылжушылыќ пен ќайырымдылыќтыѕ їлгісі болар еді. 
Меніѕ ескі досым, əдеби ќазаќ тілін еркін меѕгерген жəне оны 
ґзініѕ отандастарын їйретуге талпынатын Анар Фазылжанованы 
əрќашан маќтан тўтамын. Осы їшін ол барлыќ мїмкіндіктерді 
ќолданады. 

Рїстем Ќазаќбайўлы не туралы айтса да, жалпы бўєан жоєарєы 
деѕгейдегі əдептілік пен шыдамдылыќ ќажет. Міне, сондыќтан 
«ќызу» таќырыптарды талќылаудан ќорќудыѕ ќажеті жоќ. Сонда 
єана сыѕаржаќ тїсініктер ќирап, кїлі кґкке ўшады.

Жиырма жыл – тым ќысќа мерзім

Таєы бір сəт, Ќазаќстандаєы ўлттыќ ќўрылыс мəселесі 
бойынша пікірталас барысында əлемдік тəжірибеге сілтеме 
жасау жиі кездеседі. «Міне, Америкада бўлай», «а еуропалыќ 
елдер», «былайша айтќанда Ресейде де солай» деген сияќты. 
Ешќандай салыстыру маќсатќа сəйкес келмейді деп ойлаймын. 
Ресейлік ўлттыќ саясатќа ќатысты айтар болсаќ, ол эталон болып 
табылмайды, ал ќолданыста жїргендер əрќашан наќты бола 
бермейді. Ресей де солай жасады деп ќайталау – дўрыс емес. 
Онымен ќоса батыс елдерінде ґздерініѕ титулды этностарын 
ќалыптастырды, ал аќырында саяси ўлттары мїлдем басќа болып 
шыќты. Ґмір аєысы соншалыќты тез аќќан жоќ, ал жеке адам 
ґмірініѕ ќўндылыєы да ўлы емес, дегенмен əлем сондай кішкентай 
болєан жоќ. Ќазаќстан барлыќ кезеѕді мїлдем басќа аќиќатпен 
ґткерді. Жаћандану, этникалыќ жəне діни ренесанс їрдістері, 
саяси ўлтты ќўрау, əлеуметтік-экономикалыќ модернизация жəне 
таєы басќа да «...циилар». Осыныѕ барлыєымен біз бір мезетте 
кездесіп жатырмыз. Ал бўл ќарама-ќайшылыќ жəне кґбінесе бірін-
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бірі жоќќа шыєаратын їрдістер. Меніѕ ойымша, «жеті рет ґлшеп, 
бір рет кес» деген маќал наќ біздіѕ жаєдайымызєа айтылєандай. 
Ќазаќстан ќоєамына, мемлекетке бар болєаны жиырма бір жыл. 
Уаќыт – жетілудіѕ кґрінісі, жауапты жəне саналы шешімніѕ жемісі. 
Сонымен ќатар біздіѕ «барлыќ ґміріміз əлі алда». 
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ДІН ЖӘНЕ ӘЛЕМДІК МӘДЕНИЕТ 

Нелiктен дiнге байланысты жанжалдар жиі 
туындайды? Дін негіздерін оқушыларға оқыту керек 
пе? Православтық шіркеу айналасындағы жанжал 
неден? Осы және де басқа сұрақтарға Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ҒК 
Философия, саясаттану және дінтану институтының 
бас ғылыми қызметкері, философия ғылымдарының 
докторы, профессор Анатолий Косиченко жауап береді. 
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БІЗДІҢ	ҚҰЖАТТАМА

АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
КОСИЧЕНКО

1947 жылдың 4 қарашасында 
Орша қаласында (Витебск облысы, 
Беларус КСР) дүниеге келген. 
С.М. Киров атындағы Қазақ 
университетін физик-теоретик 
мамандығы бойынша бітірген. Екі 
жыл мамандық бойынша жұмыс 
істеді, содан кейін Философия институтына кіші ғылыми қызметкер 
болып қабылданды. 1984 жылы философиядан «Пәндік іс-әрекет 
негізіндегі уақыт проблемасы» тақырыбында кандидаттық 
диссертация қорғады. 1992 жылы «Ғылыми шығармашылықтың 
логикалық-гносеологиялық және әлеуметтік-мәдени мәселесі» 
тақырыбында докторлық диссертация қорғады. 250 мақаланың, 
15 ұжымдық жинақтың авторы. Көптеген елдерде (Австрия, 
Германия, Үндістан, Польша, Ресей, Франция және т. б) ғылыми 
конференцияларға қатысқан. Қазақстан Республикасының Білім 
және ғылым министрінің «Құрмет белгісімен», «Ғылымда жасаған 
ерен еңбегі үшін» төс белгісімен марапатталған. «Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің» 20 жылдық мерейтойына арналған 
мерейтойлық медальмен марапатталған. 
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Хиджаб тґѕірегіндегі дау-дамай

– Анатолий Григорьевич! Бўл сўраќты біз бўрын да сіздіѕ 
əріптестеріѕізбен талќылаєан болатынбыз, алайда, ґкінішке 
орай, бўл сўраќ əлі де болса ґзініѕ ґзектілігін жоєалтпады. Мен 
не жайында айтып тўрєанымды айта кетейін. Сіз əлемдік 
дінбасшыларыныѕ IV сьезіне ќатыстыѕыз. Мен бўл оќиєаны 
теледидардан тамашаладым. Екеуміздіѕ бўл жайында алєан 
əсеріміз бірдей шыєар деп ойлаймын. Барлыќ дїниежїзі 
елдерінен Астанаєа тїрлі діндердіѕ ќўрметті жəне рухани 
дінбасылары, жоєары иеархтары жиналды. Барлыќ іс-шаралар 
ґз деѕгейінде салмаќты да игілікті ґтті. Біраќ, соѕында 
дінге сенушілердіѕ оларды тыѕдаєылары да келмейтіні 
аныќ аѕєарылып ќалды. Əсіресе бўл радикалды исламдыќ 
топтарєа байланысты. Жер бетінде əлеуметтік жəне саяси 
жанжалдардыѕ басым кґпшілігі мўсылман дініне байланысты 
тəрізді. Збигнев Бжезинский айтќан тўраќсыздыќ иінініѕ 
исламмен байланысы бар. Бейбіт жəне ќарапайым имамдар 
бўл «атаќтан» бас тартады. Біраќ жаєрафияєа ќарсы дəлел 
айту ќиын. «Аль-Каиданыѕ» жаќтастары Ливиядан, Мысыр, 
Таяу Шыєыс, Солтїстік Кавказ, Орталыќ Азия жəне Кашмир 
арќылы, сонау Индонезия мен Филиппин аралдарына дейін 
барлыќ жерде билікке таласу. Барлыќ жерде «наєыз» ислам 
деген сылтаумен соєыс жїріп жатыр... 

– Єалымдар, осы сўраќтар жайында əрине, ойлану 
їстінде. Бўл проблемаєа кґзжўмбайлыќпен ќарау 
аќымаќтыќ болар еді. Біраќ біз əлемді стереотиптер 
басќаратынын тїсінуіміз керек. Ќазірдіѕ ґзінде олар 
барлыќ елдердіѕ геосаяси мїдделеріне байланысты арнайы 
ќўрылуда. Ќазіргі əлемде діни шиеленіс орын алуда. Осыєан 
исламныѕ ќатысы да бар. Неге деген сўраќ туындайды? 
Мїмкін ол əуел баста агрессиялыќ сипатта болєан шыєар. 
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Жоќ! Ислам (христиандыќ конфессия мен деноминацияєа 
ќараєанда) артынан ерушілер ґз принциптерініѕ саќталуын 
ќалайды. Ислам дінініѕ тəртіптері – бўл ґмір тəртібі. 
Мўсылмандар ќазіргі таѕда Ќўран жəне Сїннет заѕымен 
ґмір сїруге міндетті. Біраќ ол əлемде дінсіздікпен бетпе-
бет кездесуде. Зайырлы елдерде əсіресе, еуропа елдерінде 
мемлекеттік жəне ќоєамдыќ ґмірдіѕ тїкпірінде, дін 
социумнан тыс ыєыстырылуда. Ислам ґзін саќтап жəне 
белсенді ќорєануда. Ґзініѕ дінсіздігін жоєалтып жатќанда, 
радикалды топ басшылары мўны ґз пайдаларына асыруда. 
Конфессияаралыќ сўхбат пен бейбіт келісім орнына 
біз лаѕкестік мен экстремизммен кїресудеміз. Меніѕ 
ойымша, дінаралыќ татулыќтыѕ жəне басќа діндегілерге 
шыдамдылыќтыѕ болмауы, басќа дін ґкілдерін тїсінбеу 
– бўл ешќайда апармайтын жол. Мысалы, зайырлы заѕда 
шариєат їкімдерін ќолдануєа рўќсат беруін Еуропадаєы 
мўсылмандар талап етуде. Отбасылыќ ќўќыќ, мўрагерлікті 
заѕдастыру, діни сауаттылыќ жəне т. с. с. Əрине, мəселе 
ортаєасырлыќ дəуір жґнінде емес. Опасыз əйелдерін 
таспен ату, ўрылардыѕ ќолдарын шабу, əрине мїмкін емес. 
Шариєат їкімдері əлдеќайда ойлы, əділетті шешімдер, 
еуропалыќ елдердіѕ заѕ шыєарушылары осы проблемаєа 
їѕіле келе, шариєат нормаларыныѕ ќазіргі заманауи 
заѕєа ќарама-ќайшылыєы жоќ екеніне кґзі жетті. Кейбір 
еуропалыќ христиан дінбасшылары, мысалы, Архиепископ 
Кентерберилік Роуэн Уильямс зайырлы заѕмен шариєат 
нормаларын біріктіру туралы ой айтќан еді (əділеттік їшін, 
осы ойы їшін аєылшын ќоєамында наразылыќ толќынын 
тудырды). 

– Біраќ біз ќарама-ќайшы мысалдарды да кґрудеміз. 
Хиджаб мəселесі тґѕірегіндегі Франция парламенті мен 
кґшелерінде ќандай пікірталастар туєанын еске тїсірейікші. 
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Əр мўсылман əйел ґзіне не ўнайды соны кисін – ол ґз еркі. 
Меніѕ ойымша, Николя Саркози мўсылман ќоєамыныѕ басым 
даусын ескермегендігінен кґп нəрседен ўтылды. 

– Саркози əуел баста ґзін əбден есті жəне ўєымды шешім 
ќабылдайтын саясаткер ретінде кґрсетті. Ішкі істер министрі 
бола жїріп ол Франциядаєы мўсылман ўйымдарыныѕ 
одаєын ќўрды. Осындай беделді ўйымныѕ дауысына бїкіл 
Франция, сонымен ќатар саяси зиялы ќауымдар да ќўлаќ 
асты. Біраќ содан кейін Франциядаєы мўсылмандардыѕ 
мəдени жəне саяси жїйесіне байланысты кераєар жаєдайлар 
їдей бастады. Мўсылман əйелдері ґздерініѕ ќоєамдыќ 
жерлерде хиджабпен жїріп тўру ќўќыќтарын ќатты талап 
етті. Ґздерініѕ ќалауы ма, əлде кїйеулерініѕ бе, əлде 
ќоєамныѕ тəртібі бойынша ма маѕызды емес. Ал Франция-
ныѕ зайырлы ќоєамы, мўны əйелдердіѕ ар-намысын кемсіту 
деп тїсініп ќалды. Меніѕ ойымша, бўл дегеніміз əйелдер 
ќўќыєы мен еркіндігін абстракті тїсіну. Алайда, француз 
заѕ шыєарушылары міндетті тїрде ќоєамдыќ орындарда 
хиджаб киіп жїруге тыйым салуды жґн деп білді. 

– Беті ќайтпайтын феминизм таєы да бір рет ґзініѕ 
бет əлпетін кґрсетті, оныѕ сїйкімсіз екені байќалып ќалды. 
Біраќ та ќазіргі шындыќќа кґз жїгіртейікші. Айталыќ, 
Тəжікстанда соѕєы уаќытта ерекше бір шартты неке 
танымал жайылып отыр. Кїйеуі мен əйелі їш, бес, он 
жылєа дейін бірге тўруєа шарттасады. Бўл шарт мешіт 
ќабырєасында дəріптеледі. Кейбір араб елдерінде осындай ерлі-
зайыпты ќарым-ќатынастардыѕ бўл тїрі ерекше таралєаны 
айтылып жатыр. Осындай некелерге рухани дінбасыларымен 
ќатар, зайырлы ґкімет басшылары да ќарсы. Мїмкін осындай 
жаєдайларєа байланысты отбасылыќ ќатынасќа араласпау 
керек шыєар?



                       Дін жəне əлемдік мəдениет  (сўхбат)                      111

– Меніѕ пікірімше, араласпау – бўл əмбебап ќўрал емес. 
Дəстїрлі діндер, ќаєида бойынша ќалыпты отбасыларыныѕ 
мыќты негіздерін берік ўстанады. Їш жылдыќ неке дегеніміз 
не? Бала дїниеге келеді, ал содан соѕ неке шарты бітеді. 
Бўл жерде сəбидіѕ мəртебесі тїсініксіз. Тўраќсыз отбасы – 
тўраќсыз ќоєам. Отбасылыќ ќарым-ќатынастар адамгершілік 
ќасиеттер мен кісіліктен тўрады, онсыз болмайды. Белгілі бір 
уаќытќа жасалєан шарт – бўл белгілі бір елдіѕ екіўштылыєына 
баєытталєан ќадам. Ал біздіѕ зайырлы əлемде тўраќсыздыќ 
онсызда жетіп артылады. 

Пікірсайыс болмай ќоймайды. Біраќ.... 

– Сьез таќырыбына ден ќояйыќ. Кґптеген тəуелсіз 
сарапшылардыѕ ойынша, ќоєамєа оныѕ əсері зор емес. 
Оныѕ бір себебі: ўйымдастырушылар бўл пікірсайыстан 
ќашќаќтауєа тырысты. Мїмкін, бўл дўрыс емес шыєар? 
Мəселеніѕ шындыєына келер болсаќ, əрбір шіркеу ќызметкері 
ґзініѕ ґмірге деген кґзќарасын ўсынды. Съезд оны сыпайы 
тїрде тыѕдады. 

– Сіз пікірсайыстан ќашпау керек еді дейсіз бе? Əрине 
бўл да орынды. Əрбір сґз сґйлегендер бейбітшілік жолын 
ќуушылар екендігіне сендірді. Пікір білдірді де, содан 
соѕ тарап кетті. Сонымен ќатар пікірталас жаќтастары 
шынайы əлемде дінге байланысты ґмірдіѕ проблемалары 
мен ќарама-ќайшылыќтары саќталєанын айтты. Біраќ 
талќылайтын баяндамалардыѕ кеѕістігін кеѕейтсек, онда біз 
тым тереѕдеп кетуіміз мїмкін жəне де ортада абыржушылыќ 
туєызады. Мысалєа, АЌШ-таєы протестандыќ ќоєамныѕ 
кґшбасшысыныѕ бірі съезде бір жынысты некелерге оѕ 
кґзќарасы бар екенін айтќан еді. Католик дін ќызметкері бўл 
ойєа мїлдем ќарсылыќ танытты. Ґз ісін жетік білген модератор 
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тез арада бўл кикілжіѕніѕ туындап келе жатќан шоєын тез 
ґшірді. Бəрі тамаша, біраќ проблема бəрібір сол ќалпында 
ќалды.  Бəлкім ґмірлік жарды таѕдау жайында емес, одан да 
ґзекті ґмірдіѕ ќандай екендігі жґнінде таќырыпты алайыќ. 
Пəкістанда ислам дінінен христиан дініне ауысу мемлекеттік 
сатќындыќпен теѕ келеді. Дін ўстау бостандыєы ќайда? Бўл 
сўраќ əрине, пікірсайыста талќыланбады. Міне сондыќтан 
аналитиктерді кґптен кїткен съезге байланысты əлемдік 
дінбасылары жəне ўќсас іс-шаралардан саќтандырдым. 
Меніѕ ойымша, əлем халыќтарыныѕ діни əлеуеті кеми 
тїсуде. Егерде біз бəріміз шынайы сенуші болєанымызда, 
діни алауыздыќтар əлдеќайда аз болушы еді. 

Бўл ґмірде бəрі диалектіге байланысты. Съезде ќазіргі 
зəру таќырыптар жґнінде пікірсайыстар болуы керек еді. 
Алайда, саясибиязылыќ пен тґзімділік шеѕберінде біз 
ќатысушыларды ўстай алар ма едік? Ќалай айтсаќ та, бўл 
їлкен мəселе. Сонымен ќатар, негізінде Астанадаєы кездесуді 
ўйымдастырушылар əлемдік тəжірибені негізге алєан сияќты. 
Бўл съезд осындай тїрдегі жалєыз іс-шара емес. Əлемдік 
дінбасшыларыныѕ саммиті негізінде «їлкен сегіздіктіѕ» 
кездесуі алдында ґтеді. Осы саммиттерде ўсыныстар 
дайындалады. Ереже бойынша, саяси «ауырсалмаќтыларєа» 
ќатысты їндеу дайындалады, біраќ кейінгілері бўл їндеуге 
аса сирек мəн береді. 

Дін əлемдік саясатќа адами ќўндылыќтар тўрєысынан 
ґзініѕ ыќпалын тигізгісі келеді. Астанадаєы əлемдік жəне 
дəстїрлі дін ґкілдерініѕ съезінде дїниежїзілік жўртшылыќќа 
їндеу ќабылданды. Бўл їндеу ґз кезегінде практикалыќ 
баєыттан тўратын бірнеше тармаќтардан ќўралєан болатын. 

Мысалєа, бўл їндеуде бїгінгі кїні толыќ шамада 
пайдаланбай келе жатќан, дінніѕ зор бітімгершілік 
əлеуетті бар екені арќау болып ґтеді. Діндегі бейбітшілік 
тўрєысындаєы потенциалы ќазіргі таѕда барлыќ кґлемде іске 
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асыра алмай жатќан сияќты. Бўл əлеуетті ґрістетіп жəне оны 
ўтымдыраќ ету ќажет. Бїгінде дін адамдарєа алаѕдаушылыќ 
тудырып, тіпті əлемге ќауіп туєызды деген əрекеттер 
жасалуда. Сонымен діни жəне либералдыќ ќўндылыќтар 
ќарама-ќарсы ќойылуда. Танымал адамдардыѕ кґптеген 
жарияланымдары мен пікірлері бойынша дін схоластикалыќ 
жəне догматикалыќ тўрєыдан прогресске кедергі келтіріп, 
адамзатты кері тартады. Ислам терроризмніѕ негізі деген 
пікір кеѕінен таралєан. Шындыєына келер болсаќ əлі де 
аяєына дейін зерделенбеген, дін позитивті ќуат береді. 

Руханилыќ элементін саясатќа, əлеуметке енгізу керек. 
Бўл туралы съезде біздіѕ Президентіміз Н.Ə. Назарбаев 
жаќсы айтќан болатын. Маќсатымыз оѕай емес, оныѕ 
практикалыќ механизмдерін іске асыруды əлі де болса 
толыќтыра тїсуіміз керек. Сондыќтан да біздіѕ институтта 
«Дінніѕ ќазіргі заманєа тигізер ќаупі мен талабын тґмендету 
мїмкіндіктері» деген таќырыпта жўмыстар жасалуда. Кґріп 
тўрєанымыздай, мəселеде тікелей ешќандай екіўштылыќ 
жоќ. Біз саясатты, ішкі ќоєамдыќ ќарым-ќатынасты ќалай 
сауыќтыру керек екендігімізді тїсінуге əрекеттенеміз. 

– Сіз соѕєы кезде ґрши тїскен клерикализмге ќарсы 
їгіт туралы айтќан едіѕіз. Дінніѕ адами ќўндылыќ пен 
руханилыќты əкелетіндігін əлдеќайда кґбірек естиміз. 

– Ґкінішке орай, дінніѕ жоєары ґнегелілігі мен 
руханилыєы туралы ой кейде тиісінше ойланбай 
ќайталанады. Руханилыќ ќалай кґрініс табады? Тек ќана 
уаєыздар кезінде єана емес ќой? Жəне тек ќана діншілдер 
арасында єана емес шыєар. Діндарлар сенім мўратын 
əдеттегі кїнделікті ґмірде іске асыруы керек. Біраќ мўндай 
нəрсе жиі кездесе бермейді. Діншіл адам ґзін атеистен де 
жаман ўстайтыны жиі кездеседі. Адамдарєа барлыќ дінніѕ 
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негіздерін їйрету аса маѕызды, сґйтіп ґзіндік сауатсыздыќты 
жоюды жїргізу керек. Біраќ одан да маѕыздысы – сенімніѕ 
позитивтілігін кґру маѕыздыраќ. Дінніѕ кїші неде? Діншіл 
адам Ќўдайєа баєдар артады, ал бўл дегеніміз, оныѕ ґзініѕ де 
жаќындай тїсуі. Адамгершілік жəне рухани тўрєыдан ґседі. 
Əлеуметтік топтар мен басќа да тўтас ќоєамдар туралы да 
осыны айтуєа болады. 

– Православие туралы сґйлесейік. Мїмкін, бўл да 
жаќсы шыєар, сіз кикілжіѕді алыстан, Алматыдан баќылап 
тўрєандайсыз. Шынайылыќќа мїмкіндігіѕіз кґбірек. Ресейде 
орын алєан жаєдаят туралы не айта аласыз? Мен соѕєы 
кезде мəскеулік жəне кїллі Ресей Патриарх Кириллдіѕ ізіне 
тїсіп жїрген жанжал туралы айтып отырмын. Бўл жерде 
не басымыраќ, дінге ќарсы пиар ма, шіркеудіѕ есептен 
жаѕылысуы ма?

– Бўл жаєдайды тїсіндіретін бірнеше факторлар бар. 
Ресейдіѕ 75% тўрєындары православия дінін ўстанады 
деп саналєан. Біраќ зерттеушілер тереѕірек ќазбалаєанда, 
шынайы шіркеуленгендігі мен кейбір ырымдардыѕ 
орындауына ќарап, олар бўл санды 10% ќысќарту керек 
деген ќорытындыєа келді. 

Ґзін діншілмін деп санайтын əрбір адам дін жолымен 
жїрмейді. Ал православтыќ дін басы Ресей ќоєамынан 
рухани ќўндылыќтардыѕ жаппай іске асырылуын талап 
етуге болады деп осы уаќытќа дейін ойлап келді. Біраќ бўл 
ќўндылыќтар əлі де болса ќоєамда тамыр жая ќойєан жоќ. 
Сондыќтан да либералды, атеисті кґѕіл-кїйге баєытталєан 
кейбір ресейлік ќоєамныѕ бір бґлігі православие шіркеуі 
мен оныѕ дін басыларына ќарсы шыќты. Мəскеулік жəне 
кїллі Ресей Патриархы Кириллге кґрсетілген дəлелдерді 
əртїрлі ќабылдап баєалауєа болады. Ќымбат саєат жəне 
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фотошоптыѕ ебедейсіз əрекеті, пəтер жґндеу, одан əрі сот, 
жоєарєы билікпен жаќын жəне достыќ байланыстары – 
мўныѕ барлыєы шебер тїрде кґрсетіледі, кґпірте айтып жəне 
сенсация сияќты ўсынылады. Бўл жерде арандатушылыќ 
реѕкі барлыєы аныќ. 

– Олигархќа кешірілген нəрсе, монахќа лайыќты емес пе?

– Соєан ўќсас. Біраќ мəскеулік жəне кїллі Ресей 
Патриархы Кирилл дїниежїзіндегі еѕ ќуатты діни бірлес-
тікті басќарады. Тїрлі конфессия ґкілдерімен кездескенде 
əр ўсаќ-тїйектіѕ ґзіндік мəні болады. Ќымбат саєат 
сияќтыныѕ ґзі де. Кирилл ґзініѕ ќоєамдаєы православияныѕ 
əлемде алар орнын кґрсетуде. Енді оєан ќарапайым киіну 
керек пе? Бїгінде кедейлік ўтылыс ретінде ќабылданады 
жəне де бўл тек сыртќы жаєы. Зайырлы ресейлік мемлекет 
(барлыќ кезеѕдерде) тек православияєа сїйенеді деп 
Патриарх Кирилл дўрыс айтады. Ал Ресейді ќиратќысы 
келгендер (ал ондай кїштер ґмірде бар, олар əлі де 
болса жеткілікті) православие шіркеуін аяєынан шалатын 
адамдар. Тґленген пиар мен православияныѕ жїйелік 
беделіне даќ тїсіруді, объективті сарапшы объективті 
сынныѕ ќайда екенін айыра алады.

Православие шіркеуі – Ресейді ыдыраудан саќтап тўрєан 
байланыс бґлімі. Ресей БАЌ-да РПИХ-ді ќатаѕ сынєа алды. 
Шіркеу ќатты сынєа дайын емес еді, біраќ одан ќорытынды 
шыєарады. Сіз айтќандай кейін мўндайєа «ўрынбауєа» 
тырысады. Егер де шіркеу, дінге сенушілермен орындалатын 
ырым-салттарымен шіркеуден тыс шыќпаєанда, оєан ешкім 
де тиіспейтін еді. Біраќ православия шіркеуі їндемей ќала 
алмайды. Ол əлеуметтік жəне саяси проблемаларєа жай 
ќарай алмайды, ол ќоєам алдында жїруге міндетті, ал 
саясатта, экономикада басќа заѕдар бар. Шіркеуге деген 
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ќўрмет – бўл əлбетте Ресейде орын алєан. Біраќ бўдан 
жеткіліксіз, кераєарлыќ туындады. Ресей ќоєамыныѕ 
антиклерикалыќ бґлігінде ќарама-ќайшылыќ пайда болды. 

– Алтарьда билеген жїрген ќыздар тґѕірегіндегі 
пікірсайысты алайыќшы. Меніѕ ойымша, шіркеу айламен 
ќўрылєан торєа тїсіп ќалєан тəрізді. Елдегі ешќандай оќиєа 
осындай ќызыєушылыќ танытпаєан шыєар...

– Əрине, шіркеу бўл мəселеге мїлдем жауап ќайтармаса 
болмайтын еді. Біраќ, олардыѕ ќорлаушылыќ сипаттаєы 
ќылыќтарына байланысты бір єана ресми тїрдегі ґтініші 
жеткілікті болар еді. Басќалары ќўќыќтыќ шеѕберде болды, 
бўдан не шыќты? Аќымаќ їш бойжеткеннен батыр жасады. 
Шіркеу пікірталасќа араласып, тїрлі кґзќарастар туындады. 
Ќыздардыѕ биініѕ сыртында шіркеу мен ресейдіѕ дўшпан-
дары тўр – бўл сґзсіз. Сондыќтан, таєы да ќайталаймын 
шіркеу ќорлаушылыќќа тґзе алмады, біраќ шіркеуге саяси 
мəселеде əлі де «жўмыс» істеуі керек. Ќазір ќыздарды кешіруді 
шіркеуден талап етіп жатыр. Біраќ олар ќателіктерін тїсінген 
жоќ. Кешірім сўрамаєанды ќалай кешіруге болады? 

Шындыќ ќайда?

– Сўраќты кеѕірек ќояйыќ. Бўл, егер де ќыздарєа балалыќ 
шаєында кейбір шындыќты ќўлаќтарына ќўйєанда əйгілі 
«концертке» байланысты болєан жаєдай мїмкін болмас па еді? 
Ресейде, Ќазаќстанда да бўл мəселе, мектепте православия 
негіздерін, сондай-аќ исламды, буддизмді де оќыту жґнінде 
пікірталас тудырєан. Ал, егерде оќытатын болса, онда 
нешінші сыныптан бастау керек? Сабаќты мўєалім бе, əлде 
шіркеу ќызметкері оќытуы тиіс пе? Мўныѕ бəрі оѕай шешіле 
салатын проблема емес. 
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– Сіз маѕызды мəселелерді ќозєап отырсыз. Ќазаќстан 
жəне Ресей зайырлы елдер. Жалпы білім діни білімнен 
бґлектенген. Біраќ еѕ алдымен мынаны аныќтауымыз керек: 
біз зайырлы дегенді ќалай тїсінеміз?

Екі тїсінік бар. Біреулері бойынша, мемлекет 
оќушыларды зайырлы баєдарламамен оќытуда, мўнда 
ешќандай дін оќытылмауы керек. Атеизмге ўќсас, толыќ 
зайырлылыќ. Əйтпесе, Інжілдіѕ талабына бола, Дарвинніѕ 
теориясын ґзгерту керек болады. Екінші жаєынан, мектеп 
ґміріне дінніѕ тереѕ енуін ќалаєандар. Бўл кґзќарасќа 
сай, оќушыларєа дінге байланысты рухани ќўндылыќтар 
їйретілу керек. Бўл мəселедегі аќиќат ќайда? Меніѕ 
ойымша, ол əрќашан оныѕ ортасында. Еуропада мысалєа, 
мектептерде əлдеќашан дін негіздерін оќытады. Оќушылар 
католиктердіѕ кім екенін жəне олардыѕ протестанттардан 
айырмашылыєын біледі. Ќалаларда неліктен мешіттер мен 
мўнаралардыѕ пайда болєанын тїсіндіреді. Еуропада тїрлі 
дінді оќып їйрену адамды тґзімділікке їйретеді. Ресей ґз 
жолымен кетті. Оларда тґрт дінніѕ – христиандыќ, ислам, 
буддизм жəне иудаизм негіздерін оќытады. Оќушылар 
мен олардыѕ ата-аналары ґздеріне ќай баєыт жаќын, 
соны таѕдауєа ќўќыќтары бар. Ќазіргі зайырлы баєытќа 
бейімделген ата-аналар мен балаларына зайырлы этиканы 
оќыту кґзделген. Ќазаќстанда балаларды конфессионалдыќ 
белгісі бойынша баєып-ќаќпау їшін, осы уаќытќа дейін 
барлыќ дінді оќып-їйрету негізге алынєан еді. 

– Маєан осы тəсіл əбден дўрысыраќ сияќты...

– Бўл оќыту процесінде əлі де болса «аќтаѕдаќтар» жетіп 
жатыр. Біраќ діни білімді їйрету керек, бўл меніѕ ґмірлік 
ўстанымым. Бўл терроризм мен экстремизмге ќарсы жаќсы 
ем болып табылады. Діни білімсіздік ќайєылы зардаптарєа 
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ўшыратады. Сонымен ќатар, білім беру процесінде 
атеистерге басымдылыќ беруге болмайды. Таѕдау ќўќыєы 
ќайда? Демократия ќайда? Осыдан шыєатын ќорытынды 
– дін негіздерін їйрету керек. Оќушылар мынаны тїсіну 
керек: кез келген дін – бўл əлемдік мəдениеттіѕ бір бґлігі. 
Осыдан шыєатын ќорытынды, мўндай сабаќтардыѕ еѕ басты 
ўстанымыныѕ бірі-мемлекеттіѕ ўлттыќ ќауіпсіздігі. Барлыќ 
ќазаќстандыќ балалар əлемдік дін негіздерін білуі тиіс. 
Сыныпта ќашан арнайы курсты бастау керек деген талас 
туындайды? Тґртінші сыныптан ба? Жетінші сыныптан ба? 
Мїмкін, оныншы сыныптан ба? Оныншы сыныпта адам тўлєа 
болып ќалыптасады, бўл уаќытта ер жетіп жəне бойжетіп 
келе жатќан жеткіншектерге жаѕа білім їйрету кеш болады. 
Меніѕ ойымша, мўндай білімді 4-5 сыныптан їйрету керек. 

– Сіздіѕ белгілеп ќойєан ойыѕызєа ќайтадан оралєым келіп 
тўр. Адамдар дін туралы кґбірек білулері керек, тек діни 
уаєыздардан єана емес. Ия, храмєа бару рухани тазартады. 
Біраќ біз ќазір аќпараттыќ технология єасырында ґмір 
сїрудеміз. Ќанша жерден ґзгеше болса да, кґѕіл-кїйді іскерлік 
аќпаратпен ќатар атќару жаман емес. Меніѕ ойымша, 
православия шіркеуініѕ əлсіз жаєы – бўл білімді пиарлыќ 
ќызметтіѕ болмауы. Сондыќтан, долбарлап айту ўят. 
Мысалы, Алматыдан алыс емес бір ауылда Софроний əке 
ќызмет етеді. Таѕєажайып таєдыр иесі. Спецназдыѕ бўрынєы 
подполковнигі, еш ќатерге міз баќпаєан, ќызметтен кеткен 
соѕ руханилыќќа бет бўрєан. Храмныѕ жанынан храмєа 
келушілермен бірге ол ќарттар їйі мен балалар їйін салады. 
Балалар мен ќарттар бір-біріне ќамќорлыќ жасап жəне 
сонымен ќатар бір-бірін тəрбиелеуде. Бўл тəжірибеден, 
пайымдау мен ойланып, тїсінуді кґреміз. Елімізде ќаншама 
тастанды балалар, ќаншама жалєызілікті ќарттар бар. 
Таєы бір мысал. Тїрген ауылындаєы шіркеудіѕ Александр 



                       Дін жəне əлемдік мəдениет  (сўхбат)                      119

əкейі орыстыѕ ескіден ќалєан бўйымдарынан мўражай ашты 
(иінаєаш, балалардыѕ тґсегі, жіпиіргіштер). Мўражайда 
кґптеген ескі фотосуреттер, хаттар бар. Ресейдіѕ орталыќ 
аудандарынан ќоныс аударєандар бўл жерге он тоєызыншы 
єасырдыѕ аяєы мен жиырмасыншы єасырдыѕ басында келген. 
Сол жердіѕ тўрєындарымен тату-тəтті ґмір сїріп келді, бірге 
жўмыс істеді, мўсылмандыќ жəне христиандыќ мерекелерді 
бірге атап келді. Бірге їйлену тойларын атќарды. Осындайды 
ўмыту мїмкін бе? Александр əкей таєы да балалар театрын 
ќўрды, ол жерде Інжіл ќойылымдары ойналды. Бўл туралы 
естіп білушілер аз емес шыєар...

– Сонымен шіркеу ґмірімен ќатар поптар, имамдар, 
ксендздер жəне басќа конфессия ґкілдері ќайырымдылыќ-
пен айналысты. Сонымен ќатар, мўны əлеуметтік 
серіктестік деп атады. Олар ќамаудаєылармен жиі кездесіп 
тўрады. Олармен ќамќорлыќ жайлы əѕгімелерін жїргізіп 
отырады. Ресейде шіркеу ќызметшілерін армияєа алуєа 
рўќсат берілген. Сонымен бірге, əлеуметтік полярлану 
кїшімен ќоєамда (бўл Ќазаќстан мен Ресейге ќатысты) дін 
ќўралдары арќылы туындап отырєан əлеуметтік шиеленісті 
тґмендетті. Сізге бір деректі жаєдайды айта кетсем. 
Краснодар облысында ќайєылы жаєдай болды. Шіркеу 
зардап шегушілерге тїрлі заттар мен азыќ-тїлік, аќша 
ќайырымдылыќ есебінде жинай бастады. Осылайша бўл 
жаєдайєа аз да болса кґмектескісі келді жəне ол жаман да 
болмады. Пиарєа ќатысты, айтсаќ. Бўл сўраќ мені барынша 
ќызыќтырды. Шіркеу ќызметшілеріне осы мəселені 
тїсіндіріп беріѕізші деп сўраєанымда, ол былайша жауап 
берді: «Ия, біз кґп нəрсе істеудеміз. Біраќ оны жариялауєа 
біздіѕ дəтіміз бармайды. Бізді кейбір миссионерлікпен 
айыптамауларын, елдегі ќоєамдыќ кґзќарасќа ќысым 
кґрсетті деп кінəламаєанын ќаламаймыз. Кґпконфессиялы 
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елде бўл ќўптарлыќ іс емес». Мўндай позиция меніѕ 
ойымша даусыз нəрсе. Ќайырымды істер ешќашан тїрлі 
ўлт ґкілдері мен əртїрлі дін ґкілдерін араздастырмайды. 
Неліктен Ресейдіѕ осы бір тəжірибесіне кґѕіл ќоймасќа? 
Мəскеулік Патриархатта пресса ќызметі, сонымен ќатар 
Синодалдыќ аќпараттыќ бґлім ќўрылєан. Оєан профессор, 
халыќаралыќ-журналист Владимир Легойда басшылыќ етті. 
Бґлім ќызметкерлері жўртшылыќпен жїйелі жəне маќсатќа 
баєыныѕќы байланыстармен айналысып келеді. Олар 
православия таќырыбындаєы барлыќ жарияланымдарєа 
таќуалыќпен ќарап отырады. Ол жаєымды жəне жаєымсыз 
болуы мїмкін. Олар тїрлі тїсініктемелермен, бўќаралыќ 
аќпарат ќўралдарымен байланыс жасайды. Теледидардаєы 
тїрлі ток-шоуларєа ќатысады. Меніѕ ойымша, уаќыт ґте 
келе біз мўныѕ тамаша жетістігін кґретін боламыз. 

Исламєа келетін болсаќ, кедейлерге ќамќорлыќ кґрсету 
– бўл сенімніѕ еѕ басты ќаєидаттардыѕ бірі. Бўл əрбір 
мўсылманныѕ парызы. Мїмкін осыдан болар, ислам тїрлі 
əлеуметтік мəселелерге ќатты назар аударады. Исламныѕ 
христиандыќтан айырмашылыєы – «кейінге ќалдыратын 
шындыќ» жоќ. Оєан ќазір жəне ќазіргі уаќытта ќол жеткізу 
керек. Біраќ бўл проблема барлыќ діндерде бар. Біз шіркеу 
ќызметшілерініѕ жаќсы істері туралы тым сирек оќимыз. 
Кґбінесе, «сары прессаныѕ» ќуантпайтын сыбайлас 
жемќорлыќ фактілерін, мəдени ќызметкерлер арасындаєы 
алауыздыќты хабарлайтындыєы ўнамайды. Негізінде 
мўндай жаєдайлар жиі кездесе бермейді. Біраќ олар мўндай 
мəселелерді дўрыс жеткізбей тым ґсіртіп кґрсетеді жəне 
адамдар арасында дін туралы дўрыс емес ўєымдар ќалыптаса 
бастайды. 
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Ќазаќстанєа халифат керек емес

– Анатолий Григорьевич, «Дін туралы» заѕ ќоєамда тїрлі 
реакциялар туєызды. Оны шетелдегі «достарымыз» ўнатпай 
отыр. Таєы да ар бостандыєына ќысымдыќ кґрсетеміз 
дегендей. Сіздердіѕ араларыѕызда, осы ќўжатты əзірлеушілер 
болды ма? 

– Жоќ, шынымен болмады. Мен теоретикпін, дінтанушы 
жəне мəдениеттанушымын. Ал, заѕ жобасына негізінде 
заѕгерлер тартылєан, мўнысы дўрыс. Бірден айта кететін 
болсам, мен жаѕа заѕныѕ тўєырнамасы мен стратегиясын 
ќўптаймын. Бўєан дейін біз 1992 жылєы заѕ шыєару актісін 
басшылыќќа алдыќ. Одан бері кґп нəрсе ґзгерді. Барлыќ 
ќателік біздіѕ 1992 жылдан бері біздіѕ діни ґмірімізде, 
еркін дін ўстану жаєдайында біздіѕ діни тəжірибеміздіѕ 
болмауы. Міне сондыќтан, біз жай єана шетелдік їлгілерді 
алып пайдаландыќ. Бізде мемлекеттік ќатынас пен діни 
бірлестіктерді реттейтін либеральды заѕ пайда болды. 
Біраќ жаєдай бірмəнді емес, кїрделі еді. Кез-келген дін 
сґзсіз жаќсылыќ əкеліп, сенім ўялататынын негізге алды. 
Біраќ тəжірибе кґрсеткендей, кейбір діни бірлестіктерден 
адамгершілік, рухани жəне аќпараттыќ тїрдегі ќауіп тґнеді. 
Турасын айтсаќ, кґп ќоєамдар ґздерініѕ сенушілеріне 
патриотизм сезімі сияќты тəрбиелік мəні бар нəрселерге аса 
кґѕіл бґле бермейді. 

– Таєы да бір мысал: танымал болєан діни ўйым «Хизб-ут-
Тахрир» ґздерініѕ еѕ бірінші маќсаттары «исламдыќ халифат» 
ќўру екенін тўспалдамай тура айтты. Егемен Ќазаќстан бўл 
ўйым басшыларыныѕ есебінде болмай шыќты...
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– Ґкінішке орай, тек бўл єана емес. Сондыќтан, заѕ 
жїйесін реформалау туралы мəселе кґкейтесті болды. 
Биліктегілер заѕ негізіне ќоєамєа ќарсы жəне мемлекетке 
ќарсы кейбір діни ќоєамдардан келетін импульстерді 
осы арќылы тоќтатуєа мїмкіндік беретін практикалыќ 
механизмді ќўру керек болды. Бўдан бґлек, заѕда ґздерін 
мемлекет тарихында жаќсы ќырынан кґрсете білген дəстїрлі 
діндерге басымдылыќ берілді...

– Кейбір сарапшылар, «дəстїрлі діндер» сґз тіркестері 
єылыми емес жəне тіпті єылымєа ќарсы деп санауда...

– Біраќ ол біздіѕ ќолданысымызєа берік еніп кетті! Меніѕ 
ойымша, бўл ўєым єылыми емес, біраќ кейбір ќатынаста 
ќабылдауєа əбден болады. Жаѕа дінніѕ нашарлыєынан 
емес, жай єана олар республикамыздыѕ əлеуметтік жəне 
ќоєамдыќ ґмірінде ґздерін əлі жаќсы кґрсете білген жоќ. 
Міне, сондыќтан бўл принцип заѕ жїйесінде осы тіркес 
кґмегімен бекітілмеді. Ќазір енді маѕызды критерийлердіѕ 
бірі осы дін мен басќа дінніѕ ізбасарларыныѕ саны. Біз бəріміз 
тїсінеміз, исламныѕ, православияныѕ, католицизмніѕ, 
жаѕа мекемелер мен ќоєамдарєа ќараєанда жаєдайлары 
мен мїмкіндіктері анаєўрлым кґбірек. Маєан либеральды 
баєыттаєы саясаткерлер мен саясаттанушылар, сґз еркіндігі, 
адамдардыѕ дін ўстау жəне ќўќыныѕ абстрактылы кґзќарас-
та ќарайтын принципіне, аза бойы ќаза тўрады. Сонымен 
ќатар, сарапшылар заѕ дінге сенушілерге дін тўту еркіндігін 
ќамтамасыз етеді, ал биліктегілерге ґздерініѕ ўлттыќ 
ќауіпсіздік ќызметін жїзеге асыруєа мїмкіндік береді деп 
ойлайды. Мемлекетті, дінді еш себептен-себепсіз ќыспаќќа 
алатын монстр ретінде кґрсету – бўл əділетсіздік болар еді. 
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– Сіздіѕ дінніѕ мїмкіндіктері туралы жўмысыѕызєа 
оралсаќ. Бўл жобамен жўмыс істеу кезінде уаќыттыѕ 
тез ґтіп кететіні тїсінікті. Сіз ќандай практикалыќ 
нəтижелерді алєыѕыз келеді? Сіздіѕ жўмысыѕыздан ќоєам не 
ўтады? «Ќоєамда ґмір сїріп жəне ќоєамнан еркін болу мїмкін 
емес» – деген əлемдік пролетариат кґсемі ќателескен жоќ 
сияќты...

– Бўл жўмыс тереѕ концептуалды зерттеулерді талап 
етеді, біраќ практикаєа баєытталєан. Абстрактылы тїрде 
кез келген дін Ќўдаймен сўхбатќа баєытталєанын біз 
барлыєымыз да тїсінеміз. Адамдарда жарќын жəне биік 
адамгершілік сезімді ояту бар. Біраќ бўл процесс ќалай 
басталады, ќалай жїзеге асады, оныѕ ќандай зардаптары 
бар? Біздіѕ бірінші маќсатымыз, еѕ алдымен, ќоєамдыќ 
кґзќарас тўрєысынан дін ќоєамда жаќсы ыќпал танытатын 
кейбір салаларды кґрсету керек. Бўл ќандай салалар 
дейсіз єой? Еѕ алдымен, тїрлі əлеуметтік топтардыѕ 
кґпконфессионалды діни ќоєамдар арасындаєы ќатынас. 
Сґзсіз, барлыќ діндер бір адамгершіліктіѕ дəнін біріктіреді. 
Біраќ сонымен ќатар діндер арасында ґз ерекшеліктері 
бар. Ќўдайды олар бірдей тїсінеді. Сондыќтан, діндерді 
негізінен не біріктіретінін тїсіну маѕызды. Бўл жерде, мен 
еѕ алдымен, кґпшілік ќолдаєан дəстїрлі діндер жайлы 
айтып отырмын. Біз əлемніѕ кейбір конфессияаралыќ 
формуласын шыєаруєа тырысамыз. Ќазаќстандаєы 
ќоєамныѕ шоєырлануына барлыќ діндер жўмыс істеу їшін 
не керек? Екінші міндет, егер Ќазаќстан бїкіл əлемге жаѕа 
халыќаралыќ принциптерді, халыќаралыќ ќатынастарды 
ўсынса, жаман болмас еді. Дін ол кезде маѕызды элементке 
ие болар еді. Кейбір атќарылєан жўмыстар да бар. Біз мына 
сўраќќа жауап беріп кґрдік: əлемдік саясатта агрессияны 
ќалай жеѕілдетуге болады? Їшінші міндет: жастар жəне 
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дін. Ќанша кґлемде, ќанша жастарєа діни білімді їйретуіміз 
керек, осыны аныќтап алуымыз керек, сонда басќа дін 
ґкілдеріне ќатысты агрессияны болдырмаймыз. Барлыќ 
зерттелінетін мəселелер спектріне біздіѕ тўжырымдарымыз 
бен ўсыныстарымыз тїсінікті жəне іс жїзінде жїргізілуге 
тиіс. 

Папа Патриархпен кездесе ме?

– Саясаткер, гуманитар-єалым їшін ќиын мəселе екен 
білемін. Сіздердіѕ кеѕестеріѕізге биліктегілер ќўлаќ аса ма?

– Президент əкімшілігініѕ, Їкіметтіѕ жəне басќа да 
мемлекеттік ќўрылымдардыѕ тапсырысы бойынша соѕєы 
екі-їш жылда мен аналитикалыќ жазбалар жазып жїрмін  
жəне де меніѕ кеѕесіме (таєы да басќа сарапшылар) ден 
ќойып жїргенін кґріп жїрмін. Ўсыныстарды аныќтайды, 
ескертулер жасайды, біраќ ќўлаќ асады. Бўл ќуантарлыќ 
жəйт. 

– Прозелитизм (дінге жаѕа кірген адам) жайлы сўрамасам 
болмайды. Шыєыстыќ келбеттегі ўќсас адам православ 
шіркеуіне кіріп келген кезде, оєан баршаныѕ назары ауады. Ал 
енді орыстар исламды ќабылдаса, ќоєам мўны ерекше ынта-
ыќылассыз ќабылдайды. Негізінде, дінді таѕдау – əркімніѕ  
жеке ісі, бўл мəселеге Сіздіѕ кґзќарасыѕыз ќандай?

– Бір жаєынан адам дін таѕдауда ерікті. Бўл 
аксиома. Біраќ дінді ќабылдауда этникалыќ жəне ўлттыќ 
ерекшеліктер бар. Сайып келгенде, белгілі бір дəстїрлер 
бар. Мысалєа, тїрік этносы – бўл мўсылмандар. Славяндар – 
олар христиандар. Дəстїрді ќабылдау мен дəстїр жолымен 
жїруді ўмытуєа болмайды. Ата-баба дінініѕ ўлы екені рас. 
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Бўл туралы əрќашан есте ўстауымыз керек. Дін ќызметкерініѕ 
парызы – ґз дінінде аќиќатты айту. Біраќ, дінбасылары 
ґздерініѕ борыштары мен прозелитизм арасындаєы шекара 
бар екенін тїсінуі керек. Бўл шекара ґте нəзік, біраќ ол 
бар. Кґпконфессиялы ќоєамда бўл шекараны бўзу ќауіпті. 
Православия мен католицизм арасындаєы даудыѕ келе 
жатќанына міне, бір єасырдан астам уаќыт болєанын сіз 
білесіз єой. Христиандыќтыѕ екі тармаєы бір-бірімен ќатаѕ 
бəсекелес їстінде. Бўл даудыѕ бітпейтін тїрі бар сияќты. 
Уаќыт ґте келе, жоєары орыстыѕ православия иеархиялары, 
мысалы Патриарх Кирилл мен митрополит Илларион 
Патриарх ОПО басшыларыныѕ Рим папасы Бэнедикт 
XVI кездесуі мїмкін екенін айтуда. Еѕ ќызыќтысы, олар 
2007 жылы кездескен болатын. Бэнедикт XVI Папа болып 
сайланєан, ал Кирилл Смоленскийдіѕ жəне Калининградтіѕ 
митрополиті, олар Мəскеулік Патриархаттаєы сыртќы 
шіркеулік байланыстарды басќарды. Жаѕа кездесу енді ќай 
кезде болады, оны əлі ешкім білмейді...

Дінді ќабылдау дəстїрімен бірге, əлемдік дінніѕ наќты 
этностар ґкілдеріне єана емес, жер бетіндегі барлыќ 
адамдарєа їндеуі негіз болып табылады, осыдан əлем 
дінініѕ негізгі кґпўлттыќ сипаты кґрініс табады. Сондыќтан, 
адамдардыѕ дінді ауыстыруы – діни дəлелдерге байланысты 
объективті ќўбылыс. Кґбісі Францияда 300 мыѕ этникалыќ 
француздар ислам дінін ўстанатындыєын, ал Германияда 
–150 мыѕєа жуыќ этникалыќ немістер ислам ќабылдаєанын 
біле бермейді. Мїмкін Еуропадаєы мўсылмандар ґз 
сенімініѕ жїйелілігін кґрсететін шыєар. Меніѕ ойымша, бўл 
фактор Ескі христиандыќтыѕ тїпкі тамыры ќайда екенін 
есіне тїсіруіне кґмегін тигізуі мїмкін. 

– Шынын айтќанда, логиканы кґріп тўрєан жоќпын. 
Ислам – жас, консолидарлыќ, белсенді дінніѕ білім кґзі. 
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Кейбір аналитиктердіѕ ойынша, ерте ме кеш пе ислам 
христиандыќты ысырып тастайды.... 

– Меніѕ кґзќарасым басќа. Меніѕ ойымша, олар бір-
бірімен жаќсы ќызметтес болып, бейбіт ќатар ґмір сїре 
алады. 

– Ќазаќстан мектептеріндегі дінтану жайлы əѕгімеге 
тоќталсаќ. Сіздіѕ институтыѕыздыѕ атауыныѕ ґзгеруі 
їміт кїтерлік? Сіздіѕ арнайы «саладаєы» халыќаралыќ 
байланыс жайлы ойыѕызды білгім келеді...

– Республикада бірнеше зерттеу орталыќтары жўмыс 
істеп тўр. Осы орталыќтардан ќоєамєа кїш келіп тўр. 
Біріншіден, біздіѕ институт, сіз айтќандай – дінтанушы деген 
«тїбірсґзді» ґзіне ќосты. Бўл біздіѕ еѕбегіміздіѕ жемісі, бізге 
берілген їміт болды. Дін істері жґніндегі Агенттік де ќызу 
жўмыс істеуде. Бўл Агенттік ќарамаєында дін мəселесіне 
байланысты Єылыми-зерттеу жəне аналитикалыќ орталыќ 
жўмыс істейді. Л.Н. Гумилев атындаєы Еуразия Ўлттыќ 
университетінде бўл таќырыпќа байланысты ґздерініѕ 
меншікті сарапшылар тобын ќўру əрекеттері іске асырылуда. 
Еліміздіѕ білікті єалымдары əл-Фараби атындаєы Ќазаќ 
ўлттыќ университетінде жиналєан. Бўл Єарифолла Есімніѕ 
философия факультетініѕ деканы ќызметін атќарєан, 
осындай білікті мамандар даярлап шыєарудаєы ерен 
еѕбегі. Сенатор ќылып сайланєаннан кейін, оныѕ жўмысын 
əрі ќарай əріптес-єалымдары жалєастырды. Ол жерде 
ґте жаќсы дінтанушы мамандар даярланады. Сонымен 
ќатар, оќу процесіне байланысты кейбір проблемаларды 
да жасырмауымыз керек. Дінтанушылардыѕ кґзќарасын 
екі жаќќа бґліп жіберген екі оќулыќ шыќты. Біреуінде 
автор жаѕадан шыќќан діни аєымдарєа ќатысты сыни пікір 
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білдірді, бўл ґз кезегінде демократиялыќ ќоєам арасында 
сын-пікірлер толќынын туєызды. Екінші оќулыќтыѕ, 
ќўрастырушылары сопылыќќа єана баєытталєан, ал бўл 
исламдаєы кґп баєыттыѕ бірі екенін бəріміз білеміз. Ґз 
ойымды айта кетейін. Жалпы оќулыќ шыєару əлі ертерек 
сияќты. Дінге ќатысты, сондай-аќ исламдаєы, кґптеген 
сегменттер дау-дамайлар туєызуда. Меніѕ ойымша, 
студенттерді оќыту кезінде əзірге монографиялар мен діни 
таќырыптарєа байланысты оќулыќтарды пайдаланумен 
шектелген дўрыс шыєар. Бўл біраќ, меніѕ жеке пікірім. 

Халыќаралыќ байланыстарєа байланысты маєан бір 
емес бірнеше шетелдік орталыќтардан ынтымаќтастыќ 
туралы ўсыныстар тїсті. Орталыќ Азия діннен келетін ќауіп-
ќатер ошаєыныѕ кґзі болуда. Сондыќтан, Ќазаќстандаєы 
дінтанушылар əріптестер назарынан тыс ќалмады, кей 
мəселелерге байланысты алдын-ала жауап беру керек болады. 
Бўл мен їшін мїмкін емес сияќты. Кейбір мəселелерге 
байланысты аєаттыќты кґріп отырмын. Ресеймен меніѕ тыєыз 
шыєармашылыќ байланысым бар, біраќ рəсімделмеген. 
Кейбір зерттеулерді біз ресейлік əріптестерімізбен 
синхронды жїргіздік, бізді де, оларды да «Дінніѕ ќоєамєа 
жаєымды əсері», «Дін жəне зайырлы мемлекет: шектесу 
нїктелері», «Єылым жəне дін» жəне т. б. таќырыптары 
ќызыєушылыќ тудырды. Ресеймен бірлесе отырып жасалєан 
форумдарєа, Рождестволыќ мəнерлеп оќуєа ќатыстым. 2012 
жылдыѕ ќаѕтарында мəскеулік Патриарх ўйымдастырып, 
ОПО басшысы Патриарх Кирилл ашќан. Бўл іс-шара 4 кїн 
бойы ґткізілді, кґптеген ќызєылыќты пікірлер, Ќазаќстан 
їшін кґкейкесті мəселелер талќыланды.
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ТЇСІНІКТЕМЕ

Ќазаќстан Православие Шіркеуі істерін басќарушы 
епископ Каскеленский ГЕННАДИЙ

ЖЎМАЌЌА ЖАЌЫН ЌОЄАМ ЌЎРУ

Дінбасылар пенделік ґмірден ќашќаќтайды деген ќалыптасќан 
пайым бар. Баспасґзбен жолыќќылары келмейді. Тек руханилыќ 
туралы єана айтќанды жґн кґреді. Ќўдайдыѕ сґзі туралы, шіркеу 
істері, діндарлармен ќарым-ќатынастар жґнінде əѕгімелегенді 
дўрыс кґреді. Бїгінгі кїні мўныѕ барлыєыныѕ аќиќаттан алшаќтыєы 
аѕєарылады. Орыс Православие Шіркеуініѕ дінбасылары осы 
заманныѕ ґзекті мəселелері жайлы пікір айтуєа тырысады. Оныѕ 
їстіне, біздіѕ кїнделікті тыныс-тіршілігіміз туралы білімді де 
тəжірибелі кісі сґз ќозєаєанда їнсіз ќалу жарамас. Бўл кісі философия 
єылымдарыныѕ докторы, профессор Анатолий Косиченко.

Анархияєа жол жоќ!

Ќоєамда православие негіздері, ислам тарихы жəне басќа 
діндерді мектепте оќыту мəселесі ґткір кґтерілуде. Идея, жалпы 
алєанда, тїсінікті. Біраќ оны ќалай жїзеге асыруєа болады? Біреулер 
кезінде Ќўдай Заѕы оќытылєан революцияєа дейінгі жаѕалыќтарды 
ескере отырып, Ресейдіѕ тəжірибесіне ќайта оралу ќажет дейді. 
Басќалары бірнеше їстем конфессиялардыѕ діни ілімі мен тарихы 
бойынша бірден жалпы білім беру жеткілікті деп есептейді. Єалым-
дінтанушылар не дейді? «Діни білімді оќыту керек. Бўл меніѕ ныќ 
кґзќарасым. Бўл терроризм мен экстремизмніѕ алдын алудыѕ жаќсы 
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жолы. Мектеп оќушылары мен олардыѕ ата-аналары ґздеріне 
ўнаєан арнайы курсты таѕдай алады. Діни сауатсыздыќ ќиын 
салдарларєа əкеліп соєады», – деп жазады Философия, саясаттану 
жəне дінтану институтыныѕ жетекші ќызметкерлерініѕ бірі 
Анатолий Косиченко. Дін негіздерін оќушыларєа їйрету идеясыныѕ 
ќоєамєа барєан сайын дендеп енуіне мен де ќуаныштымын. Біраќ, 
мен алдымен, біздіѕ еліміздіѕ ќоєамдыќ ґміріндегі ахуал туралы 
бір-екі ауыз сґз айтќым келеді. Осыдан бір жыл бўрын «Діни 
ќызмет жəне діни бірлестіктер туралы» жаѕа заѕ ќабылданды. Ол 
мемлекет пен діни конфессиялар арасындаєы жаѕа ќатынастарєа 
серпін берді. Бўл саладаєы бассыздыќтар аяќталды деп айтуєа 
толыќ негіз бар. Осымен егемен Ќазаќстанныѕ тарихындаєы 
жаѕа кезеѕ басталды. Мемлекет тўѕєыш рет бўл ќатынастарды 
реттеудіѕ ўстындарын айќын жариялады. Православиелік шіркеу 
де басќа конфессия ґкілдерімен бірге бірќатар еркіндіктерінен 
айрылды. Мысалы їшін айтар болсаќ, жаѕа заѕ барлыќ мемлекеттік 
ўйымдар мен мекемелерде миссионерлік ќызметтер мен діни 
єўрыптарды атќаруєа тыйым салады. Оныѕ ішінде, тїрмелерде 
сыйыну бґлмелері мен храмдарды жабуєа тура келгенде біз їлкен 
мəселемен бетпе-бет келдік. Ќарттар їйіндегі сыйыну бґлмелерін 
жабу – бўл, біздіѕ пікірімізше, шаш ал десе, бас алу. Ќазіргі кезде 
біз дінбасылардыѕ ќарттармен жəне ќамаудаєылармен кездесіп, 
олардыѕ діни мўќтаждыќтарын ќанаєаттандыруы жґнінде 
мемлекеттік органдармен келісімге келдік. Аталмыш заѕныѕ 
жетінші бабында кґрсетілген ќўќыќтардыѕ жїзеге асырылу тəртібін 
тəжірибеде ќарастыру ќажет. Біз тїрмелер мен ќамау орындарына 
барудыѕ кестесін жасап əкімшілікпен келісуіміз ќажет. 

Біз еркіндігіміздіѕ бір бґлігін ќўрбан еттік 

Мўндай ќатаѕ ќаєидаларєа біз ўстамдылыќпен ќараймыз. 
Ґйткені заѕныѕ пайда болу себептері ме, діни экстремизмніѕ 



130           Философиялыќ сўхбат мїйісі

таралуына байланысты ќоєам мен биліктіѕ алаѕдаушылыєын 
тїсінеміз. Ґз балаларымыздыѕ денсаулыєы мен ќауіпсіздігі їшін 
еркіндігіміздіѕ бір бґілігінен айырылуєа дайынбыз. Мўнан ќашып 
ќўтыла алмайсыѕ. Мемлекет дін жґнінде жаѕа заѕ ќабылдаса, 
демек оны тїсінуге тырысу керек. Жауапты шенеуніктердіѕ 
əрекетін сырттан сынаєан оѕай, əрине. Біраќ олардыѕ орнына 
ґзіѕді ќойып кґрсеѕ, басќаша ќимылдаудыѕ мїмкін еместігіне 
кґзіѕ жетеді. Лаѕкестік ќауіптіѕ таралып отырєаны рас. Ґткен 
жылы бізді Батыс Ќазаќстандаєы жендеттердіѕ жїргізген əрекеті 
теѕселтіп тастады. 2012 жылдыѕ тамызында меніѕ ґзім жəне 
басќа да кґптеген дін ќызметкерлері ґлім ќаупін бастан ґткердік. 
11 тамыз тїнінде біз Аќсай шатќалындаєы оѕаша їйлердіѕ бірінде 
діни єибадаттарымызды атќарєанбыз. Келесі тїні ќанды ќырєын 
орын алды. Біздіѕ діндарларымыз тəу етушілердіѕ арасына кіруге 
тырысќан саќалдыларды байќапты. Біраќ олар бізге шабуылдауєа 
батпаєан тəрізді. Адамдардыѕ ќарасы кґп болатын. Олар ќарусыз 
болса да, тойтарыс бере алар еді. Бўл жаєдай бір аќиќаттыѕ басын 
ашады: мемлекеттіѕ заѕнамашыл əрекеті ќолданбалы маќсатќа ие. 
Билік ќўрылымдарыныѕ міндеті ќоєамныѕ тозаќ тўѕєиыєына ќарай 
ќўлауына жол бермеу. Лаѕкестіктіѕ етек алуына жол бермеу. 
Ал Шіркеудіѕ міндеті – біздіѕ ќоєамныѕ ґмірін толыќќанды ету, 
елдіѕ азаматтарыныѕ Ќазаќстанда жайлы ґмір сїру жаєдайын 
жасау. Жўмаќќа жаќындататындай ќоєам ќалыптастыру. Біз 
бїкіл ґмірімізді рухани, адамгершілік мазмўнмен толыќтыруымыз 
керек. Философтар айтќандай, XX єасыр – бўл «Ќўдайдыѕ ќайта 
оралу» єасыры. Бўл їрдіс жаѕа єасырда да жалєасын табуда. Басќа 
жолды кґріп те тўрєан жоќпын, дəстїрлі рухани ґмірді жаѕєырту 
ќажет. Мўны мектеп ќабырєасынан бастау керек. Дінді оќыту, 
православиелік христиандыќпен, дəстїрлі исламмен танысуды 
балауса кезден, мектептіѕ ґзінен бастау керек. Ќоєамдаєы салауатты 
кїштердіѕ ґкілдері де осы мїддені бґліседі деп ойлаймын. 
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Ґмірді оќулыќтан їйренбейміз

Негізінде, əрбір сыныпта бїлдіршін дін туралы жаѕа нəрсені 
білуі тиіс. Бўл шындыєында да солай. Мəселе басќада. Ўл немесе 
ќыз бала Інжіл мен Ізгі Хабардан (Евангелий) алынєан негізгі 
сюжеттерді кімнен естіп, ќай ќырынан таниды. Олардыѕ мўндай 
жаєымсыз аќпаратты кезіндегі тар кеѕестік, атеистік тəрбие алєан 
адамдар жазєан тарихи оќулыќтарынан алуы əбден мїмкін єой. 
Мўндай оќулыќтар аѕєал атеистік мифологияєа толы болып келеді. 
Оларда, мысалы їшін, дін мен єылым ќарама ќарсы ќойылады. Мен 
мектепте дінді оќытуды їш сатыєа бґлуді ўсынар едім. Бірінші саты 
– їшінші сыныптан жетінші сыныпќа дейін. (Бўл тўста біз оќытуды 
тґртінші сыныптан бастауды ўсынєан Косиченко мырзамен толыќ 
келісеміз). Жетіншіден тоєызыншы сыныпќа дейін анаєўрлым 
тереѕдетілген білім беруге болады. Ал їшінші саты – бўл оныншы, 
он бірінші сыныптар, мектеп бітірушілер. Осымен мектепте білім 
беруді аяќтауєа болады. Біраќ жалпы дінді ґмір бойы їйрену 
керек. Дін негіздерін кім оќытуы тиіс? Дінбасылар ма əлде мектеп 
мўєалімдері ме? деген сўраќ туындайды. Ґз кґзќарасымды 
білдірейін. Бўл курсты арнайы білім алып, салмаќты дайындыќтан 
ґткен кəсіби педагогтар, мўєалімдер жїргізуі ќажет. Адам жаќсы 
дінбасы болуы мїмкін, біраќ мўєалімдігі орташа болуы ыќтимал. 
Егер ол дінтанушыныѕ немесе кəсби педагогтыѕ екінші кəсібін 
алып, жоєары оќу орныныѕ дипломын иеленсе, ќалаєан жаєдайда 
сабаќ бере алады. Əрине, мен бўл тўста, тек православиелік дін 
басылар туралы єана емес, ґзге конфессия ґкілдері туралы да 
айтып отырмын. Біраќ, барлыєы ќазір əѕгіме деѕгейінде ќалып 
отыр. Ешќандай курстыѕ оќулыќсыз болмайтыны аныќ емес пе!? 
Осыдан їш жыл бўрын оны жазудыѕ мїмкіндігі болды. Біраќ ол 
оќу ќўралы мейлінше сəтсіз шыќты, ол туралы мен Дін істері 
агенттігіне сəйкес сараптамалыќ хат жаздым. Белгілі философ 
əрі ќоєам ќайраткері Єарифолла Есімніѕ жетекшілігімен авторлыќ 
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ўжымныѕ жазєан тəп-тəуір оќулыєы да басылып шыќты. Біздіѕ 
Митропольелік округтыѕ ґкілдерін осы басылымныѕ жўмысына 
шаќырды. Бўл оќулыќта мазмўндалєан аќпарат объективті əрі 
дəйекті. Біраќ бір кемшілік бар: ґте кїрделі тілмен жазылєан жəне 
мектепте оќытуєа жарамайды. Дегенмен, мемлекет əлі де болса, 
балаларєа дін негіздерін їйретуді бастауєа ќўлыќ танытпай отыр. 
Ондай бастамалар болса, біз естір едік. Бўл, əрине, ґз басыма 
келер болсам, меніѕ кґѕілімнен шыќпады. Шындыєында, ислам 
мен православие тəрізді дəстїрлі діндердіѕ ґзі ќазаќстандыќ 
мектептерден ыєыстырылєан. Бўл жаќсы емес, ґйткені діни 
білімге деген ќўштарлыќ əрбір жанєа тəн. Егер де жас кісі дəстїрлі 
руханилыќ туралы аќпаратты заѕды жолмен алмаса, оныѕ əрќилы 
экстремистік секталардыѕ виртуалды уаєызшыларыныѕ ыќпалына 
тїсіп кету ќаупі бар. 

Жікке бґлу емес, біріктіру маѕызды

Егер балалардыѕ бір бґлігі православиені оќып, ќалєандары 
мўсылман дініне адалдыќ танытса (ал кейбіреулеріне католик дінін 
меѕгерген маман іздеуге тура келеді), дін негіздерін осылай оќыту 
мектеп ўжымын ыдыратпай ма? деп кейде бізден сўрап жатады. 
Бўл тўста бізге Ресей таѕдаєан жол сəйкес келе ќоймайды. Онда 
əртїрлі діндер бойынша арнайы курстар бґлінген. Ќазаќстанда 
толеранттылыќ пен діни тґзімділік дəстїрлері анаєўрлым мыќты. 
Бўл дəстїр мыѕдаєан жылдар бойы бар. Біздіѕ елімізде кґпўлтты, 
кґпдінді таѕєажайып халыќ ґмір сїреді. Міне, сондыќтан, балалар 
мен ата-аналар да, мўсылмандар мен православтар да бірін бірі 
жаќсы тануы їшін, ислам негіздері де, православие негіздері 
де баяндалатын дінтанудыѕ жалпы оќулыєы болєаны дўрыс. 
Ќазаќстанда дін негіздерін оќыту ґзара танысу мен ґзара ќўрметке 
ыќпал ететіндей етіп жазылуы тиіс. Сыныпты конфессиялыќ 
белгісіне ќарап ыдыратуєа жол бермейтіндей болуы керек. Біз 
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дінбасылар мен имамдардыѕ жолын жауып ќойєанын тїсінеміз. Дін 
туралы заѕ ќабылданєанєа дейін мектептерге діни бірлестік атын 
жамылєан əрќилы секталар кіріп кетті. Ќўдайєа шїкір, сатанистерге 
(сайтаншылдарєа) дейін жеткен жоќ, біраќ кґптеген миссионерлер 
мен олардыѕ насихаты мейлінше кїмəн тудырарлыќтай еді. Тозаќќа 
апаратын жол ізгі пиєылдармен бїркемеленді. Дана Конфуцийдіѕ 
мынадай бір сґзі бар: «Иілту їшін, бїгу керек». Сондыќтан ел 
дамуыныѕ белгілі бір кезеѕінде шенеуніктердіѕ ўмтылысын аќтауєа 
болады. Біраќ мəселе бўл «кезеѕніѕ» ќаншаєа созылатынында 
болып тўр. Мен дінді мектепте оќытуєа, дінбасылар мен имамдардыѕ 
əскерлер мен тїрмелерде уаєыз жїргізуіне біртіндеп келетінімізге 
сенімдімін. Бўл уаќыттыѕ талабы. Əрине, ґткен тоталитарлыќ 
ойлаумен, кеѕестік идеологиямен ќоштасу оѕай емес. Біраќ не 
десек те, бейбітшіл, дəстїрлі дінсіз біздіѕ болашаєымыз жоќ. Кеѕес 
уаќытында адамныѕ адамгершілік тəрбиешісі ўжым болатын. 
Таусылмайтын комсомол, кəсіподаќ жəне партия жиналыстары 
бəріміздіѕ есімізде. Ал кеѕестік жїйе ќўлаєан кезде əркім ґз-ґзімен 
ќалды, ќоєамдаєы маѕызды дəнекер кїйреді. Дін осы маєынада 
ќоєамєа да, мемлекетке де кґмек бере алады. Дін бїкіл ќоєамды 
біріктіре алатын жалєыз ќуатты кїш болып ќала береді. 

Ќазаќстанда «пуссекті» аѕєармапты

«Pussy Riot» тобыныѕ «панк-концертіне» ќатысты ой бґліскім 
келеді, оныѕ їстіне дінтанушы Анатолий Косиченконыѕ сўхбатында 
бўєан біршама орын беріліпті. Бўл оќиєа Ресейді либералды жəне 
православиелік-державалыќ, патриоттыќ екі жікке бґлді. Жазда 
мен Ресейде болдым. Онда баќытсыз ќыздар туралы сўраќтыѕ 
астына алып, дамыл бермеді. Біраќ Ќазаќстанда бўл жаєдай 
онша ешкімді ќызыќтырмайды. Біздіѕ еліміздегі ќарапайым адам 
ґмірі, ресейлік ќўмарлыќтардан алыс тəрізді. Шіркеу ќауымдарын 
ќайта тіркеуге, тїрме храмдарын жабуєа ќатысты сўраќтар да кґп 
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болды. Біз ќайта тіркеудіѕ кїрделі їдерісін ешќандай шыєынсыз 
бітірдік. Ќазір республикада 261 православие ќауымы бар. Ал 
тўтастай алєанда, республика бойынша жергілікті діни бірлестіктер 
саныныѕ їштен бірі ќысќарып кетті. Ресейдегі шіркеуге ќарсы 
сынныѕ либералды толќынына келер болсаќ, мен мўны шіркеулік-
ќоєамдыќ ќатынастар дамуыныѕ ќалыпты диалектикалыќ сəті 
ретінде ќабылдаймын. Ізгі Хабардыѕ сґздерін еске алайыќшы: 
«Сонда Жаратушы Ие айтты: бўл адамдардыѕ тобын кіммен 
салыстырамын? Олар кімге ўќсайды? Олар кґшеде отырып алып, 
бір-біріне былай деп айќайлап айтатын балаларєа ўќсайды: 
біз сендерге сыбызєыда ойнадыќ, ал сендер билемедіѕдер; біз 
сендерге ќайєылы ґлеѕ айттыќ, ал сендер жыламадыѕдар. Иоанн 
Креститель келді: нан да жемейді, шарап та ішпейді; сендер онда 
жын бар дедіѕдер. Адамзаттыѕ Ўлы келді: жейді де, ішеді де; 
сендер бўл жеу мен шарап ішуді ўнататын адам, бойкїйездер мен 
кїнəћарлардыѕ досы дедіѕдер. Оныѕ даналыєын олардыѕ барлыќ 
їрім-бўтаєы аќтайды». (Лк 7: 31-35). Меніѕ айтайын дегенім: Ізгі 
Хабарды ќабылдауєа дайын емес, Шіркеуге ќарсы тўратын адамдар, 
ќашанда оны ќатаѕ сынєа алады. Бўєан дайын болу керек. Шіркеу 
їндемеген тўста, олардыѕ пікірінше, ќоєамныѕ ґзекті мəселелеріне 
араласпаєан кезде де, олар шіркеуді ќаралады. Алайда Əулие 
Патриарх Кирилл жəне басќа жоєары дінбасылар кґпшілікке 
жаєымсыз бірќатар ќоєамдыќ мəселелерге ќатысты пікірін білдірген 
бїгінгі кїні Орыс Православие Шіркеуін кінəлаушылар тіпті кґбейе 
тїсті. «Бўл даналыќ та олардыѕ їрім-бўтаєымен аќталады». Кґп 
жаєдайда, оппоненттер ґздерініѕ бўрын айтќан дəлелдерін басќа 
дəлелдермен теріске шыєарып отыр. Əрине, шіркеу адамдарына 
пікір айтќанда мўќияттылыќ пен саќтыќ керек, журналистиканыѕ 
ойын ережелерін ќабылдамай, сенсация ќуалаудан аулаќ болуы 
керек, єайбаттаудан алшаќ болуы тиіс. Біздіѕ Ізгі Хабар аќиќатын 
ќазіргі заманныѕ кішігірім мəселелеріне ќатысты айтылєан 
айќайларєа айырбастамауымыз ќажет. Барлыєына мəѕгілік 
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тўрєысынан, Шіркеудіѕ əулие апостолдары мен əкейлерініѕ 
кґзімен ќарауєа їйренуіміз керек. Шіркеудіѕ мəселелерін таза 
талдау, ўєынып-тїсінуге тырысу ќашанда маѕызды екендігіне 
сенімім кəміл. Бїгінгі кїні біздіѕ барлыєымызєа ќоєамдыќ єылымдар 
ќомаќты кґмек бере алады. 
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ЕУРОПА. ИСЛАМ. ҚАЗАҚСТАН. 
СЕНІМ МЕН ҮМІТТІҢ ҮШТАҒАНЫ

2012 жылдың 30-31 мамыр айында Астанада 
әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының IV 
съезі өтті. Оған дінбасылар ғана емес, зиялы қауым 
мәдениеттанушылар, саясаттанушылар, исламтану-
шылар да қатысты. Көптеген сарапшылардың пікірінше, 
өзге діндермен салыстырғанда исламда пікірталас өте 
көп. Ондағы жарқын рухани бастау бұл діннің бүкіл 
әлемге – Мароккодан Индонезияға дейін, Еуропадан 
Австралияға дейін таралуына үлкен ықпал етті. Алайда 
шаһидтер Пайғамбардың атын ауызға алып өлімге бас 
тігуде, жойқын жарылыстар салдарынан адамдар өлімі 
орын алуда. Бұл қайшылықтың шешімі бар ма? Бұл 
жайында съезд делегаты Ұлттық ғылым академиясының 
корреспондент-мүшесі, философия ғылымдарының 
докторы, профессор Наталья Сейтахметова жауап 
табуға тырысады. 
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БІЗДІҢ	ҚҰЖАТТАМА

НАТАЛЬЯ ЛЬВОВНА
СЕЙТАХМЕТОВА 

Қарағандыда туған. Отба-
сымен Өзбекстанға көшіп 
келген. Орта мектепті алтын 
медальмен бітіріп, С. М. Киров 
атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің философия 
факультетін тамам-даған. Қазақ 
КСР Ғылым акаде-миясы, Философия және құқық институтының 
аясында аспирантурада оқыған. Кандидаттық диссертациясын, 
кейін докторлық диссертациясын қорғаған. Докторлық 
диссертацияның тақырыбы – «Ортағасырлық Мұсылман 
мәдениетіндегі адам философиясы». Философия ғылымдарының 
докторы, профессор. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігі Ғылым комитеті Философия, саясаттану және дінтану 
институтының бас ғылыми қызметкері. Германия Федеративтік 
Республика DAAD бағыты бойынша халықаралық гранттың және 
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігінің «ЖОО 
Үздік оқытушы» грантының иегері. «Мәдени мұра» мемлекеттік 
бағдарламасы бойынша әл-Фараби шығармаларының жиынтығын 
қазақ тілінде басып шығарылуына өз үлесін қосқан. Философиялық-
саясаттанулық және рухани-танымдық «Әл-Фараби» журналының 
бірінші орынбасары. Жеке монографиялары: «Концепция человека 
в духовных исканиях Мусульманского Средневековья» (1999 ж.); 
«Мусульманская средневековая философия» (2009 ж.); «Фило-
софия исламского образования: история и современность». 
Ұжымдық монографиялары: «Аль-Фараби и развитие восточной 
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философии» (2005 ж.); «Аль-Фараби иисламская духовность» 
(2005 ж.); «Мир ценностей аль-Фараби и акциология XXI века» 
екі кітапта (2006 ж.); «Наследие аль-Фараби и современная 
философия взаимопонимания» (2001 ж.) және т. б. 2012 жылдың 
маусым айында ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі болып сайланды. 

Бассам Тиби нені біріктіргісі келді

– Наталья Львовна, зиялы ќауымєа да, ќарапайым 
адамдарєа да маза бермеген тїйткілді мəселе тґѕірегінде ой 
толєап кґрсеѕіз. Жаќында əлемдік жəне дəстїрлі діндердіѕ 
съезі ґтті. Осы ќатал заманда жалпы адам пейілін мінез-
ќўлыќты жўмсарту їшін, ґркениеттер арасында сўхбат 
орнату їшін біздіѕ еліміз їлкен кїш-жігер жўмсап отыр. 
Бірќатар жетістіктер де жетерлік. Дегенмен, кґптеген 
сарапшылардыѕ айтуынша дінбасыларыныѕ, имамдардыѕ, 
ксёндздердіѕ жəне басќаларыныѕ бірлескен шараларына 
ќарамастан бїгінгі дїниеде бўрынєысынша екі ислам ќатар 
ґмір сїріп отырєандай. Оныѕ бірінде муэдзин (азаншы) азан 
айтып, намазєа шаќырысымен таќуа мїміндер бар назарын 
Аллаєа аударып, жайма-шуаќ кейіппен єибадат жасауєа бет 
бўрады. Ал екіншісінде Тулуза ќаласынан шыќќан ќияли 
фанат салќынќандылыќпен еврей балаларын нысанаєа алып, 
атып ґлтіреді. Мəскеу əуежайында адамдар ґрт пен тїтінге 
оранып тўншыќты. Тіпті алыс Африкада, Нигерияда адамдар 
ауыз бекіткен кездері христиан шіркеуініѕ маѕында машина 
жарылды. Теріске шыєаруєа келмейтін осындай айєаќтардыѕ 
кґптігімен келісерсіз деп ойлаймын. Философиялыќ танымєа 
таѕылмаєан адамдар басындаєы осындай шашыраѕќылыќты 
ќалай реттеуге болады? 
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– Сіз ќазіргі заманныѕ адамныѕ тылсым дїниесіне, руха-
ни салаєа ќатысты аса кїрделі мəселесін ќозєадыѕыз. Əдетте 
бўл мəселеге бірін бірі теріске шыєаратын əрі ќайшылыќты 
мейлінше əр алуан пікірлер айтылып, баєа беріліп немесе 
айыпталып жатады. Соѕєы кездері «аєартушы ислам» 
туралы кґп айтылып жїргенінен хабардар боларсыз. Біраќ 
бўл термин схоластикалыќ тїсінікті емес, дўрыс тїсіндірмені 
ќажет етеді, ґйткені кейбіреулер «аєартылєан исламмен» 
ќатар «аєартушы ислам» да бар екен деген ой тїюі мїмкін. 
Осыдан барып біз «екі ислам» туралы жалєан теорияныѕ 
ќармаєына тїсеміз. Біздіѕ ќоєамныѕ алдында тўрєан еѕ 
маѕызды міндеттердіѕ бірі – осы мəселеніѕ шешімін табуда 
адамдарєа кґмектесу, сіздіѕ тілмен айтќанда, оларды бастаєы 
шашыраѕќылыќтан арылту. Ґйткені исламда аєартушылыќ 
идеялары əуел бастан бар. Тіпті «Ќўран» сґзініѕ ґзі «ќара’а» 
– мəнерлеп оќы дегеннен шыєады. Сондай-аќ, «Білім алуєа 
ўмтылу – əрбір мўсылман ері мен əйелініѕ міндеті», – 
пайєамбардыѕ ќалдырєан ґсиеттерініѕ бірі

– «Ќўран» сґзі маєынасыныѕ таєы бір жорамалы бар, ол 
«ќўр’ан» – «оќу» дегенді білдіреді…

– Бўл маєыналар, ґзіѕіз кґріп отырєандай, бір біріне 
ќайшы келмейді. Їнемі білім жетілдіру, даналыќ кітаптарын 
оќу мен əлемді тану – бўл исламныѕ негізі. Əрбір мїмін 
мўсылманныѕ міндеті – аєартушылыќ, білім алу, тану 
(маєрифат), аќырында ќасиетті мəтінді тїсіне білу жəне 
осы ќасиетті мəтінніѕ кґмегімен ґз-ґзіѕді ўєыну. Атаќты 
шыєыстанушы, профессор Франц Роузентал бўл ќасиетті 
кітаптаєы «білу», «білім», «таным» сґздерініѕ кґптігіне таѕ 
ќалды. Ол тəфсіршілердіѕ мəліметтеріне сїйене отырып, 
Ќўранда «білім» сґзініѕ 750 мəрте кездесетінін айтады. 
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Сондыќтан мына мəселеніѕ басын дəл ашып алу керек. 
Исламныѕ аєартылєан тїсінігі туралы айту ќажет. Бўл – 
мўсылмандарєа да, христиандарєа да, буддистерге де, бір 
сґзбен айтќанда, мейлі ол азиялыќ, еуропалыќ немесе 
африкалыќ болсын, бўл барлыќ конфессия ґкілдерініѕ 
бəріне ќатысты. 

– Олай болса, тїсіндіріѕізші, əлемніѕ əр алуан елдерінде 
содырлар автомат, гранатомет жəне жарылєыш заттармен 
ќатар ќолдарына Ќўран тəрізді Ќасиетті Кітапты ќару 
ретінде неге алады? 

– Меніѕ ойымша, жауапкершіліктіѕ біршама ќомаќты 
жїгі бўќаралыќ аќпарат ќўралдарына тиесілі тəрізді. 
Ќылмыстыѕ əлеуметтік, экономикалыќ жəне тіпті 
психологиялыќ себептерін зерттеудіѕ орнына олар еѕ оѕай 
жолмен жїргенді жґн кґреді. Ќылмыскерлердіѕ ўлты 
мен ўстанатын сенімін жариялап шыєа келеді. Осылайша 
«ислам терроризмі» деген сияќты жабысќаќ ат пайда 
болады. Ал «Брейвиктіѕ ісін» ќайда жібереміз? Игілігі 
жарасќан Норвегияда 69 баланы аспай-саспай атып ґлтіріп, 
сонысымен масаттанєан Брейвик деген біреу табылыпты. 
Біраќ, неге екені белгісіз, ешкім «христиан терроризмі» 
туралы айтпайды. 

– Мəселе содырлыќ актілердіѕ санында болып отыр. 
Брейвик – жалєыз-жарым жїрген садист. Ал «аєартылєан» 
немесе басќа да исламды ўстанатын террористер жарты 
əлемді ќорќыныш пен їрейде ўстап отыр…

– Иə, бір ќараєанда солай кґрінуі мїмкін. Біраќ біз 
мўндай ќорќыныштар мен фобиялардыѕ тўтќынында 
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ќала берер болсаќ, тыєырыќтан шыєа алмаймыз. Мен 
бїгінгі кїні психикасы бўзылєан адамдарды «ґндіріп 
шыєаратын» ќоєамдаєы білім беру факторын, экономиканы, 
əлеуметтік мəселелерді зерттеу ќажет деп есептеймін. 
Психикасы ќалыпты адам ґзі сияќты адамды ґлтірмейді. 
Оныѕ їстіне христиан жəне мўсылман ґркениеттерініѕ 
ґзара ќатынастары аудиторияларда, сарапшылар ќауым-
дастыќтарында талќылануы тиіс. Осындай шара таяуда 
Астанада ґтті. Бўл жолы съезд саясат пен дін, мультимəдениет 
пен дін деген мəдениетаралыќ ґркениеттер арасындаєы 
маѕызды мəселелерді ќарастырды. Ґкінішке орай, бўл 
таќырып кґбіне шектен тыс саясаттандырылып кетеді. 
Алайда еѕ ќауіптісі – кейбір шекаралас мемлекеттерден 
байќап отырєанєандай митингілерге, алаѕдарєа шыєару. 
Сондыќтан, «аєартылмаєан ислам» болмайтынына мен 
сенімдемін. Исламдаєы аєартушылыќ ќисынын бўрмалауєа 
тырысатын сауатсыз тїсіндірмелер єана бар. Дінніѕ кґмегімен 
ґздерініѕ саяси немесе тіпті жеке мəселелерін шешуге 
тырысатын адамдар да табылып жатады. Біраќ Ќўран, 
мўсылмандардыѕ ќасиетті кітабы, Мўхаммед пайєамбардыѕ 
Мекке мен Мəдинеде жеткізген адамгершілік əѕгімелері 
мен ґсиеттерініѕ, рухани ќаєидаларыныѕ, єўрыптыќ жəне 
ќўќыќтыќ ќондырєыларыныѕ, ќўлшылыќ дўєаларыныѕ 
жиынтыєы (Сунна) əлемге рухани-адамгершілік дəстїр 
таратады жəне біздіѕ ќатал заманымызда болып жатќан 
нəрселерге олар кінəлі емес. Дінніѕ ґзі де бўєан кінəлі емес. 
Бірќатар сыншылар исламныѕ кейде элитарлыќ сипат 
алатынына меѕзейді. Оныѕ жабыќтыєы туралы жалєан 
пікір ќалыптасады. Міне сондыќтан ќазіргі кезде заманныѕ 
демократиялыќ ќўндылыќтарына ќайшы келмейтін еѕ жас 
дінніѕ ќўндылыќтыќ парадигмасын танытудыѕ айќын жəне 
кґпшілікке жетімді анаєўрлым ашыќ, жаѕа тўжырымдамасы 
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керек. Тіпті керек десеѕіз, исламєа жариялылыќ пен 
ашыќтыќ ауадай ќажет. Кезінде орыс философтары 
Владимир Соловьев пен Николай Бердяевтіѕ «ашыќ 
христиандыќ» туралы жазєандарын есімізге алайыќ. Ќазір 
мўндай єалымдар ислам əлемінде де бар. Олардыѕ ќатарына 
жиырмасыншы єасырдыѕ соѕында «еуроислам» терминін 
єылыми айналымєа енгізген Геттинген университетініѕ 
профессоры Бассам Тибиді жатќызуєа болады. 

Оныѕ тўжырымдамасы – бўл миллиондаєан 
мўсылмандар тўратын Батыс Еуропа елдерініѕ бїгінгі 
болмысын исламдыќ дəстїрлермен біріктіруге тырысатын 
неопостмодернистік нўсќа деп айтуєа келетін жорамал. 
Тиби исламныѕ ґз ішкі əлемінде єылымєа, жаѕашылдыќќа, 
сўхбатќа ашыќ екендігіне назар аударады. Оныѕ беделіне 
нўќсан келтіретін барлыќ жарамсыздыќтарды алып тастауєа 
жəне кернеуді бəсеѕдетуге кґѕіл бґледі. «Ислам контексті» 
кґпшілікке ќарсыласу дискурсы болып кґрінуі мїмкін, алайда 
бўл тўстаєы мəселе тек мəдени жəне діни бірегейлікті саќтап 
ќалуда єана болып отыр. Біздіѕ Институтта еуроисламдыќ 
сўхбат бойынша єылыми-зерттеу жобасы іске асырылуда.

Елдіѕ келешегі жолында

– Христиандыќ пен исламныѕ ќарсылыєы єасырлар 
ќойнауынан бастау алады. Біраќ, ќазіргі заманєы 
зиялы адамдар бўрыѕєы ќаћарлы янычарлар мен 
крест ўстанушылардан ґзгеше болуы тиіс емес пе. 
Айырмашылыќтарын ашып кґрсеткеннен гґрі, адамдарды 
біріктіру жолын іздеген дўрыс сияќты. 

– Кез-келген мəтінді дайындау барысында белгілі бір 
оќиєаны тїсіндіруде дəл осындай кґзќарас тўрєысынан келу 
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керек. Мейлінше беделді ресейлік шыєыстанушылардыѕ бірі 
Виталий Наумкин осы туралы тамаша жазады. «Бґтендер» 
мен «басќаларды» жек кґру, жирену – ќауіпті нəрсе жəне 
ол кері нəтижесін береді. Сондыќтан ќазір мўсылман емес 
əлеммен сўхбат ќўруєа ўмтылатын ислам кґшбасшылары 
тарихи сахнаєа шыєып отыр. Ґйткені ќанша айырмашылыќ 
бар дегенмен, ортаќ іргелі жəне əмбебап ўстындардыѕ 
да болатыны белгілі. Мысалы їшін айтар болсаќ, Иран 
президенті Мохаммад Хатами ґз уаќытында «Ґркениеттер 
сўхбаты» тўжырымдамасын жариялады...

– …соныѕ салдарынан радикалды кґѕіл-кїйдегі діндес 
бауырларыныѕ кїшімен аяусыз биліктен тайдырылды. 

– Ґркениет дамуы – бўл тікелей біртегіс жол емес, 
кейде жарыќќа, аќиќатќа жетудіѕ жолы мейлінше бўралаѕ. 
Христиандар мен мўсылмандардыѕ арасындаєы ќатынас 
– бўл белгілі бір стратегия. Ол əлі аяќталєан жоќ. Оны 
тарих жəне адамдар жазады. Екеуара сўхбат ќарсы отырєан 
əѕгемелесушініѕ ґз кґзќарасына деген ќўќыєын мойындай 
отырып, абсолютті теѕдік пен ґзара ќўрмет жаєдайына 
негізделуі тиіс. Сўхбат діни жəне мəдени егемендікке сїйенуі 
керек. Осы тўрєыдан алєанда еуроислам – бўл, сґз жоќ, 
дўрыс баєыттаєы ќадам. 

– Еуропаныѕ жедел исламданып бара жатќаны ешкімге 
ќўпия емес. Францияда, егер жаѕылмасам, 10 миллиондай 
мўсылман тўрады. Германияда орасан зор тїрік диаспорасы 
бар, ол кґп жаєдайда елдіѕ ќоєамдыќ ґмірін айќындап отыр. 
Бўл ќауымныѕ жылы ќабаєын ґзіне тарту їшін оѕшыл 
христиан-демократтар да, социал-демократтар бастаєан 
ќоєамныѕ солшыл шоєыры да кїрес жїргізуде. Ўлыбрита-
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ниядаєы билік «мўсылмандардыѕ сезімін аяќ асты етпеу» 
їшін медицина мейірбикелеріне крест таєуєа тыйым салып, 
теѕдессіз ќадамєа барды. Біраќ мўсылмандардыѕ ґздері əрќа-
шан толеранттылыќ пен діни тґзімділік кґрсете бермейді. 
Хиджаб мəселесіне ќарай Франция екіге жарылды деп айтуєа 
болады. Швейцарияда мешіттердіѕ саны шектен асып кет-
ті, соныѕ салдарынан билік кейбір кантондарда олардыѕ 
ќўрылысына рўќсат бермей ќойды. Батысеуропалыќ демокра-
тияныѕ кґшбасшылары «мультимəдени сўхбат іске аспады» 
деп байбалам салуда. Ќалай ойлайсыз, неге бўлай болды? 

– Мўндай байбаламдарєа байсалды ќарау керек сияќты. 
Жїрілуі тиіс жол, егер оны əлемдік ґркениеттіѕ тарихымен 
сəйкестендірер болсаќ, сəл ўзындау болып шыќты. Бассам 
Тибиге ќайта оралєым келіп тўр, ол мынадай ґкініш білдіріп 
еді: «Еуропада мўсылмандармен терезесі теѕ ќарым-ќатынас 
жасау мəдениеті жоќ». Ол сондай-аќ еуропалыќтардыѕ ќандай 
да бір мўсылмандыќ таќырыпќа ден ќоюындаєы ќиындыќты 
атап кґрсетеді. Олар ґздерін дўрыс тїсінбеуі мїмкін деп, 
айтќан сґздерін толерантты емес маєынада ўєынады деп 
ќауіптенеді. Ал мəдени-діни ќатар ґмір сїру еуроисламдыќ 
сўхбат аясында єана мїмкін болады. Бўл сўхбат тўрєылыќты 
халыќтыѕ мигрант-гастарбайтерлермен ўрыс-керісі тїрінде 
емес, елдіѕ келешегі жолында теѕ ынтымаќтастыќты 
білдіретін əѕгіме ретінде болуы тиіс. Батысеуропалыќ 
елдердіѕ жетекшілері ґздерін шарасыз сезініп, ќолдарын 
тїсірмеуі керек деп ойлаймын. Əсіресе, мені ґзім бірнеше 
мəрте болєан Германия əжептəуір ренжітті. Бўл елді ґте 
жаќсы кґремін. Ўлтшылдыќ кїйретілгеннен кейін ќоєамдыќ 
кґѕіл-кїйдіѕ ќайта баєалануы жїзеге асты, ксенофобия 
мен ўлтшылдыќ жўќпалы ауру сияќты кґрінетін болды. 
Германия концлагерь тўтќындарына орасан зор сомада 
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шыєын тґледі. Маєан таныс профессорлардыѕ бірі меніѕ 
ќўлаєыма сыбырлап: «Біздер, немістер, ґзіміз жасамаєан 
ќылмыс їшін ґкінуден ќўтылу їшін ќанша ўрпаќ буыны 
алмасуы керек?!» деді. Осы тўста мына нəрсені ескермесек, 
əділетсіздік болады: тіпті фашистік Германияныѕ ґзінде 
ислам философиясын зерттеу тоќталєан жоќ, ал мўсылман 
ќорымдары їлгі кїйінде кїтіп ўсталды. Осыдан жиырма 
жыл бўрын біріккен жаѕа, демократиялыќ Германияда 
исламєа деген ќатынас барынша ќадірлі деѕгейде. Бўл жерде 
еѕ жоєары єылыми дəрежедегі тамаша шыєыстанушылар 
жўмыс істейді. Неміс тілінде «Ислам энциклопедиясы» 
шыєып тўрады. Оныѕ їстіне, дəл осы Германияда єалымдар 
ґздерініѕ салмаќтылыєымен жəне конструктивтілігімен 
ерекшеленеді. Мўнда мўсылман єалымдарыныѕ зерттеу-
леріне ерекше ќўрметпен ќарайды, ал олардыѕ ґздері 
де философияныѕ нəрін тату їшін Германияєа ќуана-
ќуана келеді. Германия Федеративті Республикасы – 
сўхбат тəжірибесі жинаќталєан еѕ интеллектуалды жəне 
еѕ толерантты еуропалыќ елдердіѕ бірі. Мўнда осындай 
объективті болмыс ќалыптасты, сондыќтан «еуроислам» 
термині де осында пайда болды. Əрине, кейде кері сипаттаєы 
жўмыстар да жарияланады. Оларда шыєыстыќ мəдениет 
іргелі еуропалыќ ќўндылыќтарєа тґнетін ќауіп ретінде 
ќарастырылады. «Еуроцентризм», «шыєыс центризмі» – бўл 
екі ілім де бірдей деѕгейдегі кемтар ілімдер, ґйткені барлыќ 
оќиєаларды олар формалды тїрде жəне біржаќты логика 
тўрєысынан ќарастырады. 

Еуропа – гуманитарлыќ дəстїрі ќалыѕ ќабат 

– Біздіѕ кґптеген сарапшыларымыз їшін еуропалыќ 
кґшбасшылардыѕ бўл дабылы кїтпеген жаєдай болды...
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– Маєан мультикультурализм саясаты біржаќты сипат-
та болып кґрінеді. Ўлттыќ дəстїрлерді ќўрметтейсіѕ бе, ана 
тіліѕді їйренесіѕ бе – мархабат, ешкім тыйым салмайды. 
Алайда əѕгіме танымал мамандыќ пен жўмыс таѕдауєа 
келгенде, билік органдарына ќатысуєа келгенде кґзге 
кґрінбейтін шектеулер пайда болады. Осыєан орай сўраќ 
туындайды: еуропалыќ елдердегі мультикультурализм 
саясаты ќандай ґзі? Шынайы, жауапкершіл, жалпыхалыќтыќ 
па, əлде формалды, жасанды, абстрактылы ма? Мен ґз 
басыма келсем, екінші нўсќасына ќарай бїйрегім бўрады. 
Ќоєамныѕ орныќты экономикалыќ жəне əлеуметтік 
интеграциясы ќажет. «Сен неміс немесе француз, аєылшын 
немесе итальян болуыѕ мїмкін, біраќ оныѕ барысында 
сен мўсылман болып ќалуыѕ керек», – деп атап кґрсетеді 
«еуроислам» теориясыныѕ жаќтастары. Яєни елдіѕ əрбір 
азаматы ґз елін маќтан тўтып, ќоєаммен біте ќайнасуы 
керек. Əркім жалпы мемлекеттіѕ игілігі їшін ґзініѕ мəдени 
тəжірибесін їлес ретінде ќоса білуі тиіс. Айтпаќшы, ресейлік 
єалым əрі саясаткер Рафаэль Хакимов те ґзініѕ еуроислам 
манифестінде еуропалыќ ќўндылыќтармен исламныѕ 
сўхбаттасуы идеясын ашып кґрсетеді. Ќазір Швейцарияда 
тўратын араб Тарик Рамадан еуропалыќ ислам – бўл Кґне 
дїниеде еуропалыќ əлемніѕ ќўрамдас бґлігіне айналєан 
исламныѕ бір тїрі деп есептейді. Оныѕ тарихи тїбірі 
тереѕде. Ол ислами ќўндылыќтардыѕ таралуын жаєымды 
баєалайды, ґйткені осылайша исламдыќ жəне батыстыќ 
мəдениеттердіѕ жаќындасуы жїзеге асады. Бїгінгі кїні 
ислам дəстїрлеріне їйретудіѕ адамгершілікке тəрбиелеу 
екендігін тїсіну ќажет. Ізгілікті болу, гуманды болу сынды 
исламдыќ ўстындар батыстыќ ќоєамєа ќайшы келмек тїгілі, 
ґзініѕ ґзекті екендігімен кґзге тїседі. Əсіресе бўл бїгінгі кїні 
Еуропаныѕ аєартушылыќ гуманизмді негізгі міндеті санап 
келген университеттерінде кґкейтестілігімен сипатталады. 
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– Отанымызєа ќайта оралайыќ. Ќазаќстан мульти 
мəдениетті ќоєам емес пе. Осы бір аќылды сґзді білмесе де, 
єасырлар бойы бўл жерде ќазаќтар мен орыстар, татарлар 
мен ґзбектер тату-тəтті келісіммен ґмір сїрді. Соєыстыѕ 
ќилы дəуірі республиканыѕ ўлттыќ палитрасына жаѕа 
бояулар ќосты. Мўнда поляктар мен немістер, кавказдыќтар 
пайда болды. Мультикультурализмнен кґѕілі ќалєан кəрі 
Еуропадан біз не їйрене аламыз? 

– Иə, ќазіргі əлемдегі ќазаќстандыќ їлгіні, біздіѕ ґзіндік 
жолды кґп ќырынан алєанда ерекше деп баєалауєа болады. 
Шыєыс пен Батыстыѕ аралас ќосындысы бар. Христиандыќ 
жəне мўсылмандыќ дəстїрлер ґзара ќиюласќандай. 
Біраќ тəжірибе алмасудыѕ артыќтыєы жоќ. Мəселеге 
тек бас пайда тўрєысынан ќарау, меніѕше, дўрыс емес. 
Ўлттыќ ґз-ґзіне єашыќ болудыѕ да шегі бар. Еуропа – 
бўл гуманитарлыќ дəстїрі ќалыѕ ќабат. Дїниеніѕ бўл 
бґлігінде жинаќталєан техникалыќ болсын, гуманитарлыќ 
болсын білім мґлшерін бїкіл əлем игілігіне жаратуда 
жəне жаратуы тиіс те. Оныѕ ішінде білім беру саласындаєы 
еуропалыќ стандарттарды «импорттауєа» болады. Тўтастай 
алєандаєы Еуроодаќ пен ондаєы əртїрлі мемлекеттердіѕ 
ќўќыќтыќ жəне институционалдыќ ґзгешеліктерін тереѕ 
зерттеген жґн. Бўл туралы ґзініѕ «Еуропаєа жол» атты 
баєдарламасында Президент Назарбаев айтып ґтіп еді. 
Кґпшілік еуропалыќтардыѕ шектен тыс рационализмі 
мен прагматизмін жиі сынап жатады. Біраќ бўл тўста да 
ґзіндік тїйткілдер бар. Ќоєамныѕ жалпы діндар бґлігімен, 
оныѕ ішінде мўсылмандар ќауымымен сўхбат ќўру – бўл 
рационалды. Бўл таќырыпќа ќатысты осындай кїтпеген 
бўрылысты немістіѕ ќазіргі ўлы философы, атаќты 
«франкфурт мектебініѕ» ґкілі Юрген Хабермас жасап 
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отыр. Ол єалымдардыѕ лексиконына «коммуникативті 
рационалдылыќ» деп аталатын жаѕа ўєым енгізді, ол діни 
жəне діни емес сўхбаттыѕ тамаша їлгісін білдіреді. Шындап 
келгенде, ислам тек рухани єана емес, сонымен ќатар, 
рационалды жəне ґзінше логикалыќ дін. Оныѕ їстіне, 
егер їѕіліп ќарасаѕыз, ислам либералды ќўндылыќтарды 
бґтенсімейді, бўл туралы демократия мен либерализмніѕ 
кейбір еуропалыќ жаќтастарыныѕ айтып жїрген теріс пікірі 
ќате. Ќўранныѕ екінші сїресі 256-аятында айтылєандай, 
шынайы дінде «зорлыќ жоќ». Ал негізгі еуропалыќ 
ќўндылыќтардыѕ бірі – сенім бостандыєы емес пе?! 
Исламда жаєымды да, пайдалы да нəрселер кґп. Мысал 
їшін, Еуропаныѕ əрбір тўрєыны їшін таныс, ќазіргі тілмен 
айтќандаєы «əлеуметтік пакет» ўєымын алайыќ. Ал исламда 
мўќтаж кедей-кепшік пен міскіндерге ќауымныѕ (умманыѕ) 
кґмек ќолын созатын зекет ўстыны дамытылєан. Ґкінішке 
орай, Ќўранды тўтас ќарастырмай, ґзіне тиімді тўстарды 
жалпы контекстен жўлып алып сілтеме жасап, бўл ќасиетті 
кітапты жаєымсыз ќырынан кґрсетуге тырысатын арсыз 
зерттеушілер де кездеседі. «Ќўмарлыќты ќоздырудыѕ» 
осындай тїріне салар болсаќ, Інжілді де, Христостыѕ ґзін де 
кінəлауєа болады...

– Мысалы?

– Иисус (исламда Иса пайєамбар) айтты делінетін 
мынадай сґз белгілі: «Сіздерге бейбітшілік емес, ќылыш 
əкелдім». Оны бір милитаристік їндеу деп тїсіндіруге 
болады. Біраќ ол тїбірімен дўрыс болмайды. Ќылыш 
бўл жалєанєа тəн кїйкі тіршілікті шорт кесу їшін ќажет. 
Ќўдай мен адам арасындаєы байланысты ќалдыру керек. 
Сондай-аќ Ќўранмен таныс емес адамдарды «жихад» сґзі 
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їркітеді. Əсіресе «Біз кіші жихадтан оралдыќ, енді ўлы 
жихадќа кірісеміз» деген хадис белгілі. Бўл жерде ешќандай 
да ќауіп-ќатер жоќ. Мəселе тек адамныѕ рухани жетілуге 
ўмтылуында єана болып отыр. «Ќылыштыѕ жихады» туралы 
да алып-ќашпа əѕгіме кґп. Бўл тіркестіѕ де жаугершілік 
маєынасы асыра кґрсетіледі. Бўл жау шабуылы тўсындаєы 
агрессияєа берілетін жауап ќана. Ќўранныѕ «əл-Анфал» 
(«Олжа») аталатын сегізінші сїресініѕ 61-аятында жихадтыѕ 
гуманистік мəні баяндалады: «Егер дінсіздер соєыстан бас 
тартып, бейбітшілікке келетін болса, онда сен де бітімге кел 
(О Пайєамбар!). Ґйткені сен їшін соєыс – маќсат емес. Сен 
ґзіѕді жəне діндарларды шабуылєа шыќќан жаудан ќорєау 
їшін шайќасќа тїсесіѕ. Бітімге кел де, Аллаєа тəуекел ет». 
Міне сондыќтан, кезінде француздыѕ атаќты діни теоретигі 
Поль Рикер жазєандай, Ќўранды зерттеу барысында 
тїсіндірмелердіѕ ќаќтыєысына жол бермеу керек. 

– Мен, сізді саяси шындыќќа ќайта əкелгім келеді. 
Заѕсыз кґші-ќон, «ґзіміз» бен «ґзгелер» деп жіктелу, 
мультикультурализмніѕ кїйреуі таќырыбы, сґз жоќ, 
Еуропаныѕ ќоєамдыќ санасына одан ары ене береді. 
Алжирден келген иммигрант баласыныѕ яћуди мектебінде 
ќан тґккенінен (бўл трагедия туралы біз айтып ґттік) 
кейін, француздардыѕ əлеуметтанулыќ ќызметі Ўлттыќ 
майданды басќаратын мадам ле Пенніѕ беделініѕ артќанын 
кґрсетті. Ол Франциядаєы еѕ алєашќы əйел-президент болады 
деп ойламаймын, дегенмен бўл кґрсеткіштер кґп нəрсені 
аѕєартып тўрєандай...

– «Дін», «азаматтыќ», «кґші-ќон» деген ўєымдармен 
ойнау ќауіпті. Саясаткер їшін де, сайлаушылар їшін де жəне 
тўтастай алєандаєы бїкіл ел їшін де. Саясатта Макиавеллидіѕ 
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орныќтырєан «жаќсы маќсатќа жетудіѕ барлыќ ќўралдарын 
аќтауєа болады» деген ўстанымы əлі ќолданылатыны белгілі. 
Соныѕ салдарынан болатын ќиялдаєы ќитўрќылыќтар 
этносаралыќ ќаќтыєыстар мен жаппай тəртіпсіздіктерге 
ўласады. Бўл тўста ќандай кеѕес беруге болады? Бўл кеѕес 
ќарапайым əрі ол христиандыќ доктринадан да, исламдыќ 
тўжырымнан да туындайды. Ґзіѕе ќаламаєанды ґзгеге тілеме. 
Айтпас бўрын ойлан. Тыѕдай біл. Жаратушыныѕ адамєа екі 
ќўлаќ, бір ауыз бергені тегін емес шыєар. Ўлтына, дініне жəне 
саяси кґзќарастарына ќарамастан, барлыќ ґз отандастарыѕмен 
сўхбат ќўра біл. Мен кейбір сарапшылардан естігенім бар, 
ґркениетаралыќ сўхбатта мəн жоќ, ґйткені əркім бəрібір ґз 
пікірінде ќалады деген уəж бар. Мен бўєан сенбеймін. Адам 
– аќылды, зерделі жан. Ал егер оныѕ аќылы болса, демек 
ол рухани адамгершіл дейді неміс философтары жəне бўл 
идеялар ислам философиясымен їндес. Ал адамгершілік, 
руханилыќ деген не? Бўл тереѕ ўшталєан отбасыѕныѕ 
алдындаєы, жўмыстаєы əріптестеріѕніѕ алдындаєы жауапкер-
шілік сезімі. Сондай-аќ Отаныѕныѕ алдындаєы. Міне 
сондыќтан əрбір адам ґз шамасы мен ќабілеттеріне ќарай, 
осындай сўхбат ќалыптастыруєа міндетті. 

– Философиялыќ білімі жоќ ќарапайым адамдардан біз 
кґп нəрсе кїтіп отырєан жоќпыз ба?

– Меніѕше, бўл кґп нəрсе емес. Толеранттылыќ, бґтен 
пікірге деген тґзімділік, ќарсыласыѕды тыѕдай білу – бўл 
ќасиеттер тек халыќаралыќ симпозиумдар мен саммиттерде 
єана емес, кїнделікті ґмірде де ќажет. Біраќ, əрине, зиялы 
ќауым ґкілдеріне, елдіѕ ертеѕі болып табылатын, 15-20 
жылдан кейін билікке араласатын студент жастарєа ерекше 
жауапкершілік жїктеледі. Мынадай мысал келтірейін. 
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Осыдан екі жыл бўрын БЎЎ Бас хатшысы Пан Ги Мун 
əлемніѕ ірі жоєары оќу орындары їшін баєдарлама 
жариялады. Ол «Академиялыќ ыќпал» деп аталды жəне 
оныѕ мазмўны саясаткерлер, єылыми ќауымдастыќ ґкілдері, 
шыєармашыл зиялылар ўстануы тиіс 10 іргелі ўстындардан 
ќўралды. Соныѕ бір бабы тереѕ, жїйелі білім беру арќылы 
мəдениетаралыќ ґркениеттік сўхбат орныќтыруєа ыќпал 
етумен сипатталады. Дəл осы білім беру мен аєартушылыќ 
арќылы біз толеранттылыќќа їйреніп, ґз еліміздіѕ орныќты 
дамуына əсер ете аламыз. Бўл тамаша идея. Ґйткені мўнда 
бірнеше буын келер ўрпаќтыѕ ќамы алдын ала ескерілген. 

Ессіздікке ќалай ќарсы тўруєа болады 

– Наталья Львовна, ґкінішке орай, əлем əдемі єылыми 
кестелерден алыс дамуда. Сіздер, єалымдар ґз əлемдеріѕізде, 
ќарапайым халыќ мїлдем басќа ґлшемде ґмір сїреді. Сіз 
маєан ислам туралы кґп жаѕа əрі ќызыќ нəрселер айттыѕыз. 
Біраќ наќты ґмірде не болып жатќанына кґз салыѕызшы. 
Ливияда діндес бауырлар бір-бірін ќўштарлана ќырып 
жатты. Жиналєан халыќтыѕ кґзінше ўрандатып, елдіѕ 
бўрыѕєы басшысын ќўлатып, масќаралап ґлтірді. Бўл 
«кґтерілісшілер» мен олардыѕ кїресіне деген іш тартуды 
туєыза ќойєан жоќ. Осындай жаєдай Сирияда да ќайталануы 
мїмкін. Иранєа тек АЌШ єана емес, араб монархиялары да 
ќарсы тўруда. Яєни бір мўсылман екіншісіне ќару кезенуге 
дайын. Жəне мўныѕ аќыры кґрінбейді. Сіз секілді єалымдар 
мен біз сияќты журналистер осындай ессіздікке ќарсы тўра 
аламыз деп ойлайсыз ба? 

– Бўл кґпке таныс айєаќтар. Егер формальды тўрєыдан 
келер болсаќ, бəрі солай кґрінеді. Біраќ барлыќ бўл 
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ќаќтыєыстарда исламєа деген «кестелі ќосымшалар» бар. 
Їлкен саясат, мўнай, саяси кґшбасшылардыѕ менмендігі – 
міне, осыныѕ барлыєы, біраќ тек ислам емес. Біраќ мўныѕ 
барысында ислам ґкілдеріне, дінбасыларына, єалым-
исламтанушыларєа, сондай-аќ жалпы ќарапайым ґнегелі 
мўсылмандарєа біздіѕ «ислам экстремизміне» ешќандай 
ќатысымыз жоќ деп їнемі аќталуєа тура келеді. Міне 14 
єасыр бойы исламныѕ толеранттылыєын дəлелдеуге тура 
келетіні мені таѕ ќалдырады. Ќўранныѕ мəтіндерін, хадис-
терді, ортаєасырлыќ христиандыќ жəне мўсылмандыќ 
дереккґздерді оќу керек емес пе?! «Ілік іздестіру» емес, 
мўќият оќу керек. Тек осылай єана! Біз ессіздікке ќарсы тўра 
аламыз ба? Иə, ќарсы тўра аламыз. Əркім ґз саласында. Мен 
ґз зерттеулерімді жалєастыратын боламын. Сіз сўхбатќа 
бейімі бар адамдарды тауып, ќолдау кґрсету арќылы. Бїкіл 
саясат сўхбатќа ќўрылуы тиіс, мен осыны ќадап айтќым 
келеді. Ал оны бастау їшін саяси тўрєыда сыпайы терминдер 
туралы келісіп алуымыз ќажет. Олар сарапшыныѕ адами 
абыройына тимеуі, оныѕ ўлттыќ жəне діни «меніне» нўќсан 
келтірмеуі тиіс. Алуан тїрлі, кґп ќырлы мəдени əлем тек ґзара 
сўхбаттастыќ жасампаздыќта єана ґмір сїре алады, ал кез 
келген азаматтыќ ќауымдастыќ Батыс жəне Шыєыс деп жіктеу 
емес, «алуан тїрліліктегі бірлік» ўстыны ќызмет еткенде 
єана топтаса алады. Ќўранныѕ мына аяттары осыны айтпай 
ма: «Оныѕ бар екенініѕ белгісі аспан мен жерді жаратуы, 
сендердіѕ тілдеріѕ мен тəндеріѕніѕ тїс айырмашылыєында. 
Мўнда білушілер їшін белгі бар»; «Шыєыс та, Батыс та 
Ќўдайдыѕ алдында: ќайда ќарасаѕ да Ќўдайдыѕ келбеті...». 

– Таєы да Ќазаќстан туралы. Біз шартты тїрде 
«сўхбаттыќ» деп атаєан саясатта бірќатар жаќсы 
нəтижелерге жеткеніміз туралы айттыќ. Ќандай ірі шара 
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болмасын, онда ќашанда православиелік əкей имаммен, басќа 
да конфессия ґкілдерімен ќатар отырады...

– Бўл тек ресми ќатар отыру емес. Бўл ґзіндік рəміз 
(символ). Бўл ішкі ќажеттілік. Керек десеѕіз, бўл Президент 
Назарбаевтыѕ саясаты. Əртїрлі дін ґкілдерініѕ ізгі ќарым-
ќатынасы мен серіктестігін ќарапайым ќазаќстандыќтар 
кґрген кезде, олар ґздерін басќа елдерді жегідей жеген 
кїдік-кїмəннен, жалєан пиардан, ўлтшылдыќ ґзімшілдіктен 
ќорєаныста сезінеді. Біз, ќазаќстандыќтар, бір бірімізді 
ќўрметтеп їйренгенбіз. Бізде ортаќ ўлттыќ мїдделер бар. 
Егер Еуропада мультикультурализмніѕ кїйреуі туралы 
айтылса, бізде ол толыќќанды ќызмет етуде. Бір айта 
кететіні, толеранттылыќтыѕ ќазаќстандыќ тəжірибесініѕ 
бастауын біздіѕ ўлттыќ маќтанышымыз саналатын əл-
Фарабидіѕ мəдени-интеллектуалдыќ мўрасынан аѕєаруєа 
болады. Оныѕ философиясы – антикалыќ əлем мен 
ортаєасырлыќтыѕ, христиандыќ əлем мен исламныѕ, єылым 
мен дінніѕ, сенім мен білімніѕ сўхбаты. Дəл осы себепті оныѕ 
шыєармашылыєы ўлттыќтан тыс, ол бїкіл адамзатќа тиесілі. 
Еуроислам ауќымында оныѕ мўрасы мейлінше ґзекті. 

– Біраќ бізге оѕай болєанын мойындау ќажет. Ќазаќстар, 
орыстар мен ґзге этностар екі жарым єасыр бойы бірге тўрды. 
Бір біріне їйренді, ўлттыќ мінез-ќўлыќтары жаќындасты, 
тіпті бір біріне ўќсап та кетті. Ал Еуропа жаппай кґші-
ќон мəселесімен таяуда єана ўшырасты. Жарты єасыр – бўл 
сонша ўзаќ мерзім де емес...

– Миграциялыќ їдерістер, əрине, Кґне дїниеде 
əрќилы ќабылдануда. Еуропалыќ ќауымдастыќ та, ислам 
їмбеті тəрізді алаѕдап отыр. Кґптеген зерттеушілер 
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еуропалыќтардыѕ діни жəне мəдени бірегейлігініѕ, тіпті 
олардыѕ онтологиялыќ (болмыстыќ) ґзегініѕ жойылу 
мїмкіндігі туралы айтып жїр. Онтология – философияныѕ 
бґлігі, болмыс туралы ілім. Батыста танымныѕ бўл 
тїріне їлкен кґѕіл бґледі. Біраќ, екінші жаєынан, бўл 
адамдар Еуропаєа шаќырылмаєан ќонаќ ретінде келген 
жоќ. Бастапќыда мыѕдаєан, сонсоѕ он мыѕдаєан, жїз 
мыѕдаєан тїріктер Германияныѕ бомбыланєан ќалаларын 
тазартты, зауыттар мен фабрикалар тўрєызды, кейінен єана 
конвейерге тўрды. Осыдан кейін оларды еуропалыќ деп 
аталу ќўќыєынан ќалай айыруєа болады? Міне сондыќтан, 
меніѕше, еуроислам Мўсылмандыќ Шыєыс пен Батыстыѕ 
интеллектуал-либералдарыныѕ арасында кеѕінен танымал 
аєымєа айналды. Бўл еуропалыќ ґркениеттіѕ игіліктерін 
пайдаланып, батыстыќ ќоєамєа кірігуге тырысатын, 
сонымен бір мезгілде ата-бабаларынан ќалєан сенімніѕ 
негізгі ўстындарын саќтауєа ўмтылатын мигранттар їшін 
онтологиялыќ «тірек» болып отыр. Бай адамдарда мəселе 
туындай ќоймайды, оларды капиталымен кез келген ел 
ќабылдайды, дін ўстанумен, білім алумен байланысты оларда 
мəселе туындамайды, ґйткені олар экономикаєа инвестиция 
əкеледі. Ал ќарапайым адамдарєа жаѕа орынєа бейімделіп 
кету оѕай емес, əрбір ел мўндай жаєдайдан шыєудыѕ ґзіндік 
амалын ќарастырады. Жапонияда, мысалы, жўмысты кімніѕ 
атќарєанына, жергілікті жапон болсын немесе басќа, ќытай 
əлде кəріс болсын, оєан ќарамастан жўмыс беруші бірдей 
жасалєан іс їшін бірдей жалаќы тґлейді. 

«Сусымалы ќасиет» 

– Білесіз бе, «Брейвик ісі» маєан маза бермей-аќ ќойды. 
Оѕбаєан, əрине. Сот ќанша уаќыт кессе де, бəрібір аз. Біраќ 
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маєан «тиіп кеткен» бір нəрсе бар. Ўсталып жауап беріп 
жатќан тўста ол: «Осылай істемегенде мені ешкім естімес 
еді» деп тўрып алды. Мен мынаны айтќым келеді: ќарапайым 
еуропалыќ адам таѕдау ќўќыєынан айрылєан. Еуропаныѕ 
мультимəдени дамуына ќарсы бола тындар саяси ќателікке 
бой алдырудан сескеніп, ґздерініѕ ќорќыныштары (фобия) 
туралы ашыќ айта алмайды. Бўл агрессияныѕ осындай 
тўрпайы тїріне əкеліп соєады. Меніѕ ойымша, ќолєа ќару 
алєаннан гґрі, елде жїргізіліп отырєан саясатпен ґзініѕ 
келіспейтіндігі жґнінде не болса да ашыќ айтќан дўрыс 
тəрізді. Сўхбат – ќаншама ќиын əрі тґзімділікті ќажет 
ететін болса да атылєан оќтан жаќсы емес пе? 

– Мені Норвегиядаєы, Францияныѕ Тулуза ќаласындаєы 
трагедия ќатты толєандырды. Бейкїнə бала ларды атып ґшін 
алмаќ болєан бўл екі ќаныпезердіѕ (адам деп айтуєа аузым 
бармайды) ґз идеяларын ашыќ айтуєа (заѕ шеѕберінде, 
əрине) мїмкіндіктері болмады деп айта алмай мын. 
Бўл жердегі мəселе басќада. Олардыѕ екеуі де кембаєал 
отбасынан шыќќан. Брейвик əкесіз ґскен. Мохаммедтіѕ, яєни 
«тулузалыќ атќыштыѕ» ата-аналары Алжирден кґшіп келіп, 
кїндерін зорєа кґріп жїрген, бала тəрбиесімен айналысуєа 
мїмкіндік болмаєан тəрізді. Меніѕ ныќ сенімім бойынша, 
толеранттылыќтыѕ алєашќы сабаќтарын бала отбасынан 
алып, оны кейін мектепте «бекітуі» керек жəне аќырында 
оны ересек шаєында ќоєамдыќ ґмірде дамытуы керек. 
Ґкінішке орай, кезінде белгілі израилдік єалым Дэвид Хейд 
ќайєыра айтќандай, «толеранттылыќ сусымалы ќасиетке 
айналып барады». Біраќ ўнжырєаны тїсіруге болмайды. 
«Ґзге» (дўрысы, «Басќа») азаматтарєа деген ќатынастаєы 
агрессия мен ксенофобия їрдіске айналып кетті дегенге 
мен сенбеймін, біраќ оныѕ алдын алу їшін адам тəрбиені 
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ґзінен, ґз балаларынан бастауы керек. Олардыѕ бойына 
əлемді ізгі ќабылдау ќасиетін егу керек. Біз сізбен əѕгімені 
əлемдік діндер съезінен бастап едік. Бўл рəміздік белгіге ие 
шара. Ґйткені ќоєамда əулие əкейлер соєыс пен зорлыќты 
тоќтата алмайды деген тўраќты таптауырын бар. Олар ґзге 
діндегілерге деген ґшпенділікті жоя алмайды деген кґзќарас 
бар. Біраќ бўл ќате пікір. Мысалєа айтар болсаќ, ґткен 
єасырдыѕ жетпісінші жылдары Ватикан арнайы циркуляр 
шыєарды, онда мўсылмандармен, ґзге христиандыќ ілім 
ґкілдерімен ґзара ќарым-ќатынасты ќалай ќўру керектігі 
жґніндегі мəселелер кеѕінен жазылєан. Осы ќўжаттыѕ 
шыєуымен барлыќ католиктердіѕ исламєа деген ќатынасы 
бірден ґзгеріп сала берді деп айта алмаймын. Біраќ дўрыс 
баєытта ќадам жасалєаны айдан аныќ жəне бїгінгі кїні 
Ватиканныѕ сўхбаттыќ саясатыныѕ əсері мол. 

– Сґзіѕіз аузыѕызда, папа Бенедикт XVI ґзініѕ бір сəтсіз 
уаєызынан кейін мўсылмандардан кешірім сўрауды жґн деп 
тапты. Бўл оныѕ тек діндар єана емес, тґзімді адам екенін 
де байќатады.

– Дўрыс айтасыз. Ґз діндес бауырларын тґзімділікке, 
сўхбатќа шаќырып православиелік епархияныѕ ґкілдері 
де, мўсылман діни басќармасыныѕ жетекшілері де жиі-
жиі сґйлеп тўрады. Жўрттыѕ барлыєыныѕ оларды 
тыѕдамайтыны басќа əѕгіме. Кейбіреулер тыѕдамаєандай 
тїр кґрсетеді. 

– Еуропа кґшбасшыларыныѕ дабылына ќарамастан, 
мультикультурализмді кґміп тастау əлі ерте. Ґйткені егер 
олай болєан жаєдайда бір ўлттыѕ єана їстемдік етуі орын 
алатын болады. Ал ќазіргі Еуропада мўны кґзге елестету 
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ќиын. Біраќ «ќайнату ќазаны» деп аталатын теорияныѕ 
бар екені белгілі. Онсыз Ўлы американдыќ арман əрбір АЌШ 
азама ты їшін мїмкін болмас еді... 

– Мен бўл жерде сізбен келіспеймін. «Ќайнату ќазаны» 
теориясын бїгінгі кїні кґптеген єалымдар, оныѕ ішінде 
американдыќ єалымдар теріске шыєарып отыр. Оныѕ ор-
нына «мəдени мозаика» туралы, «бір тəрелкедегі əртїрлі 
салат» туралы кґбірек айтылады. Яєни ўлттыѕ тўтастыєы 
оны ќўрайтын халыќтардыѕ əр алуандыєымен сипатталады. 
Айта кететіні, Ќазаќстан халќы ассамблеясы жўмысыныѕ 
негізіне де осы ўстын ќойылєан. Біртўтас ўлт їшін руха-
ни егемендіктіѕ шекараларын ґшіру, адамдардыѕ мəдени 
бірегейлігін жоќ ќылу – бўл идеялар іске аспай ќалды. Бўл 
КСРО-да да, АЌШ-да да жїзеге аспады. Біраќ Кеѕестер Одаєы 
їшін бўл эксперимент кїрделі аяќталды. Ол 15 «кесіндіге» 
ыдырап кетті. Біздіѕ бўрынєы орасан алып елімізде оныѕ 
жетекшілерініѕ «кеѕес халќы» деп аталатын ќауым ќўрамыз 
дейтіні есіѕізде болар. Енді ќазір ќайда бўл теория?! 

– Мəселені таєы да Ќазаќстанмен байланыстырєым келіп 
тўр. Бір ќараєанда бəрі тїсінікті сияќты. Елдіѕ Конститу-
циясы «Біз, Ќазаќстан халќы» деген сґзден басталады. Алайда 
«ќазаќстан ўлты» деген термині бар Ўлттыќ доктринаныѕ 
алєашќы нўсќасы жарияланєанда ќазаќ зиялы ќауымыныѕ 
кґптеген ґкілдері бірден ќарсы шыќты. Олар «біз – ќазаќпыз, 
ќазаќстандыќ емеспіз» деп жар салды... 

– Бўл ўлттыќ ґзіндік сана-сезімніѕ сезімтал пернелерімен 
ойнауєа болмайтындыєы. Бўл да дін сияќты ґте нəзік сала. 
Бўл таќырыпќа ќатысты ќандай да бір ќўжат дайындау їшін 
жеті рет емес, жетпіс жеті рет ґлшеу керек. Егер адам ґзін 
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ќандай да бір ўлттыќ дəстїрлермен, тілмен жəне мəдениетпен 
сəйкестендіретін болса, оєан кедергі келтірудіѕ не жґні бар? 

– Дўрыс айтасыз. Бўл пікірталасты болашаќ ўрпаќтыѕ 
еншісіне ќалдыру керек. Мен ґз басым 30-40 жылдан кейін бўл 
мəселеніѕ ґзектілігін жоятынына сенімдімін. Жасы ўлєайєан 
орыс ќазаќстандыќтармен салыстырєанда, ќазаќша еркін 
сґйлесе алатын орыс ќыз-жігіттерініѕ буыны ґсіп шыєады. 
Ўлтаралыќ некеніѕ саны артады. Сґйтіп бəрі ґз орнына келеді. 
Адамзат болмысыныѕ еѕ сезімтал белгілерініѕ бірі – ўлттыќ 
сана-сезімге бола реніш пен кїмəнєа орын ќалмайды. Ґкінішке 
орай, біз екі онжылдыќ бойы кґп кґпірдік. Мемлекеттік тілді 
ќорєап алаѕєа шыєудыѕ орнына, тіл їйренем деген барлыќ 
ќалаушыларды мемлекеттіѕ есебінен оќыту керек еді. 

– Жеке меніѕ ґзім їшін бўл тўста їлкен мəселе жоќ. 
«Ќазаќстан ўлты» сґз тіркесін мен «азаматтыќ» сґзініѕ ба-
ламасы ретінде ќабылдаймын. Ґзімді тек ќазаќстандыќ 
бірегейлік аясында єана сəйкестендіре аламын. Тілге кел-
сек мен сізбен келісе ќоймаймын. Оќыту жїргізілді жəне 
əлі жїріп жатыр. Біраќ ашыќ мойындау керек: орыс тілінде 
сґйлейтін ќазаќстандыќтар бўрыѕєы їдемелі ќалпын 
саќтауда. Ќазаќ тілін їйренбеу їшін мыѕдаєан сылтау таба-
ды. Ал ќазаќ тілі əлемдегі еѕ диалогиялыќ, полифониялыќ 
тілдердіѕ бірі емес пе?! 

– Олай болса, біздіѕ еліміздіѕ игілігі їшін бір-бірімізге 
еѕбек жəне сындарлы сўхбат тілейік. Шыєыстыѕ дəстїрінше, 
иншалла! Лайым солай болсын!
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ТЇСІНІКТЕМЕ

НАЄИМА БƏЙТЕНОВА, əл-Фараби атындаєы Ќазаќ 
ўлттыќ университетініѕ профессоры, философия 
єылымдарыныѕ докторы 

ИСЛАМ: КЕШЕ, БЇГІН ЖƏНЕ ЕРТЕЅ

Мен ґзімніѕ əріптесім Наталья Сейтахметованыѕ «Весь мир» 
газетіне берген тереѕ əрі мазмўнды сўхбатын аса ќызыєушылыќпен 
оќып шыќтым. Мен де дінтанумен айналысатындыќтан, маќала 
меніѕ ќызыєушылыєымды тудырды. Тек єылыми тўрєыда емес, 
сонымен ќатар – студент, магистранттар жəне PhD докторанттарєа 
осы таќырып аясында дəріс оќимын. 

Ќасиетті Ќўранныѕ бірде-бір сґздерін 
ґзгертуге болмайды

Біздіѕ студенттер – білімге ќўмар, əуесќой ќауым. Сондыќтан, 
барлыќ жаєынан алєанда оќуєа тўрарлыќ бўл жўмыспен танысу, 
олар їшін ґте пайдалы. Оныѕ їстіне еуроислам бойынша 
зерттеулер бізде жоќтыѕ ќасы, əрі бўл дінтанудаєы ќызыќты əрі 
жаѕа баєыттардыѕ бірі. Соѕєы кездері, ислам сґз бостандыєы, адам 
ќўќыєы, тґзімділік жəне дінге еріктік сияќты кейбір еуропалыќ 
ќўндылыќтармен байланыстырылып жїр. Еуроисламныѕ 
ќазіргі заман теоретиктері шыєу тегі араб Тарик Рамадан, 
Бассам Тиби сияќты еуропалыќ єалымдар. Əсіресе, Бассам 
Тиби еуропалыќтардыѕ исламєа деген ќатынасы кїрделі деп 
тўжырымдайды. Дегенмен де, исламды наќты бір территорияєа, 
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яєни, Еуропаєа бейімдеудіѕ кезі келген сияќты. Меніѕ тїсінігімше, 
мəселе аталєан ілімді жаѕарту яєни, модернизациялау туралы 
емес. Себебі, мўсылман дінініѕ идеологиясы жəне мəдениетініѕ 
негізі болып табылатын Ќўранныѕ бірде-бір сґзін, їтір, нїктесін 
де ґзгертуге болмайды. Ќазіргі таѕда Еуропа толыєымен 
исламдануда: минареттер салынып, жаѕа мешіттер ашылды. 
«Комсомольская правда» газеті 2012 жылдыѕ 14- желтоќсанында 
шыќќан санында ќызыќты мəліметтерді келтірді. Ўлыбритания 
басылымы ґткен жылдаєы халыќ санаєыныѕ нəтижесін жариялап, 
Англия мен Уэльстегі мигранттардыѕ саны 13-20 пайызєа ґскен. Ал 
Лондондаєы мигранттардыѕ саны халыќтыѕ 37 пайызын ќўрады. 
Елде христиандардыѕ саны азайып, атеистер мен мўсылмандардыѕ 
саны артуда. Єалымдардыѕ болжамы бойынша, жарты єасырдан 
кейін Еуропаныѕ теѕ жартысы мўсылман тўрєындарына айналмаќ. 
Ќазіргі кїнніѕ ґзінде Еуропадаєы ислам – бўл шындыќ. Сондыќтан, 
бўл жаєдайды есепке алєан жґн. Біреулер исламды ќауіп ретінде 
кґрсе, басќалары жаѕа дїние ретінде ќабылдайды. Жалпы 
исламєа кґзќарастыѕ басым бґлігі біржаќты жəне кґбіне бойынан 
тек жаєымсыздыќ кґруге тырысады. Еуропада ќалыптасќан 
жаєдайларды ондаєы исламмен ґзара сабаќтастыра отырып, 
саралау аясында, адамдардыѕ бейбіт жəне ґзара тиімді ґмір сїру 
шарттарын ойластырєан жґн. Бїгінгі кїні, еуроислам жаќтастары 
батыста тўратын мўсылмандарды батыс ќоєамыныѕ ыќпалына тїсіп, 
ґз сенімдерінен таймауєа шаќырады. Еуропалыќтар ислам мен 
мўсылмандар туралы толыєымен аќпараттанєан. Бўл орайда олар 
мўсылмандардан отбасы ќўндылыќтары, жас ўрпаќтыѕ їлкенге 
деген ќўрметі сияќты кейбір тəрбиелік тўстарын їйрене алады. 
Ортаєасырларда араб тілді мўсылман мəдениеті Еуропа мəдениетіне 
їлкен əсерін тигізгені белгілі. Испанияны жаулап алєанєа дейін 
араб мəдениеті жергілікті испан-рим мəдениетіне ќараєанда тґмен 
болса, IХ-Х єє. мəдениет пен єылымныѕ дамуы нəтижесінде араб 
мəдениеті маѕызды рґлге ие болып, мўсылмандыќ Шыєыс їшін єана 
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емес, христиандыќ Еуропа їшін де мəдени орталыќќа айналды. 
Ортаєасырлыќ авторлардыѕ мəлімдеуінше, еуропалыќтардыѕ 
ґзі їлкен ќўлшыныспен араб тілін їйренген, арнайы кітаптарєа 
тапсырыс беріп отырєан. Ќазіргі Испанияныѕ территориясында, 
дəлірек Андалусияда, əлі кїнге дейін, ислам мəдениетініѕ, яєни, 
Кордова халифатыныѕ ескерткіштері саќталып тўр. 

Арандатушылыќќа ермеу керек!

Ќазіргі таѕда, əлемдегі екі ірі дінніѕ ара-ќатынасы шиеленісті 
болып келеді. Əсіресе, Дания баспасында Мўхаммед пайєамбардыѕ 
келемеж суреті, яєни, карикатурасы жарияланєаннан кейін, 
Алжирден Индонезияєа дейін шиеленістер толќыны жїріп ґтті. АЌШ-
та тїсірілген «Мўсылмандардыѕ кїнəсіздігі» фильмі де исламды 
жаєымсыз жаєынан танытты. Əрине, бўл мəселеге мўсылмандардыѕ 
əрекеті де ќатаѕ болды. Жауап ретінде кґтерілістер, наразылыќ 
шаралары бой кґтерді, шетел дипломатиялыќ миссиялары ґртеніп, 
нəтижесінде Бенгазиде американ елшісі ќаза тапты. Ґкініштісі, 
бўл жаєдай Ливия кґтерлісшілерініѕ Каддафиге ќарсы жїргізілген 
кїресті жеѕуге айтарлыќтай əсер етті. Иə, саяси кїрестіѕ ґзіндік 
логикасы бар. Тек, бейбіт исламмен бўл жаєдай мїлдем їйлеспейді. 
Осы тўрєыда мынадай сўраќ туындайды: имам, мїфти жəне шейхтар 
осы жаєдайда шырмауєа тїскендерін тїсінбей ме? Бір жаєынан, 
мўсылмандардыѕ ой тазалыєы мен рухани сезімініѕ тереѕ дамыєанын 
да ескеру ќажет, сондыќтан, Ќасиетті Ќўран мен мўсылман дініне 
ќатысты кез-келген сатира мен келемежге олар жол бермейді. 
Ґкінішке орай, исламды саясаттандыру əрекетін жїргізетін кїштіѕ 
де бар екені рас. Бўл бірнеше батыс мемлекеттерініѕ жїргізіліп 
отырєан геосаяси мїдделері болуы мїмкін немесе белгісіз біреулер 
дінге сенушілердіѕ сезімін деструктивті баєытќа бўруды кґздеуі 
де мїмкін. Уаќыт ґте келе аќиќатќа кґз жеткізетініміз аныќ. Сол 
кезде бїкіл ислам əлемін келемеждегендердіѕ есімі де аныќталып 
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жатар. Бїкіл ел алдында ґртке оранєан Ќўран туралы не деуге 
болады? Тіпті, еѕ артта ќалєан ислам елдерінде де бірде-бір 
мўсылманныѕ ќолы Библия мен Евангелиеге тиген емес. Мїмкін 
кейбіреулер, келеѕсіз жолмен діндарлардыѕ сенімін ґзге баєытќа 
бўруєа əрекеттенген болар, бўл мəселе де ертеѕгі кїні айќындалып 
жатар. Наразылыќ шаралары ґркениеттілікке мїлдем сай емес. 
Мїмкін себеп, мўсылман жастардыѕ білімсіздігінде болар, ґйткені 
олардыѕ жаєдайы батыстаєы ќатарластарынан анаєўрлым тґмен. 
Кґптеген сарапшылардыѕ пікірінше, Батыста орын алєан келеѕсіз 
жаєдайларєа себепкер, Еуропа билігініѕ де кінəсі бар екенін атап 
ґтті. Еуропа билігініѕ басшылары мўсылман халќына, əсіресе, 
аталєан наразылыќ шаралардыѕ басты кейіпкерлері болып жїрген 
жас буынєа ќатысты мəселелерді шешуге мїлдем араласпайды. 
Мўсылмандарды ыєыстыру арќылы, саясаткерлер мўсылмандар, 
радикалды исламистер тарапынан кґрсетілетін наразылыќтан 
ґзге ешќандай нəтижеге ие бола алмайды. Олар ќазіргі 
таѕдаєы Еуропадаєы ґз жаєдайларына ќанаєаттанбай отырєан 
мўсылмандардыѕ санасын билеп отыр. 2009 жылєы Интерполдыѕ 
кґрсеткіші бойынша Еуропада тіркелген 300 террористік актілердіѕ 
тек біреуі єана исламистер тобымен іске асырылєан. Исламофобияєа 
ќатысты мəселелер кґлемініѕ ўлєайєаны соншалыќ, «Эмнести 
интернейшенл» ўйымы мўсылмандардыѕ наразылыќ шаралары 
ќудаланатынын ескертіп, мəлімдеді. Бўл жаєдайды мўсылман 
жастары исламєа ќарсы əрекет ретінде ќабылдап, міндетті тїрде, 
олардыѕ тарапынан кґрсетілетін наразылыќ шараларєа əкеледі. 
Бўл жаєдайлардыѕ бəрі мўсылман диаспорасы мен жергілікті халыќ 
арасындаєы шиеленіске де əкеп соєатынына да аса назар аударєым 
келеді. Наталья Сейтахметова, мəселелердіѕ себебін аныќтаудан 
бўрын, бірінші кезекте ќайєылы жаєдайєа кінəлілердіѕ ўлты, сеніміне 
назар аударылатынын дўрыс атап ґтті. Бўл тек мўсылмандарєа 
ќатысты. Дəл осындай жаєдайлар керісінше де сипатталып жїр. 
Тулуздан шыќќан ќанішер (тегі алжир, мўсылман) еврей балаларын 
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еш аямастан, ќырып салды. Бўл жаєдай «ислам терроризмі» ретінде 
сипатталды. Ал, Брейвик немесе оєан ўќсас санасыздардыѕ істеген 
ќылмыстары «христиан терроризмі» ретінде тіркелмеді. Брейвик 
секілді ќанішерлер жалєыз емес. Бїкіл Америка, нəтижесінде 27 
адам ґлген, Кентукки штатындаєы болєан ќайєылы жаєдайдан əлі 
де айыєа алмай отыр. Ал, егер осы ќылмысты жасаєан араб немесе 
мўсылман болєанда, мемлекеттегі жаєдай не болатынын елестетіп 
кґріѕіз. Дегенмен де, мўсылман елдері мўндай арандатуєа берілмеу 
керек, осы тўрєыда профессор Сейтахметовамен толыєымен 
келісемін. Ал енді, Еуропада «Мўсылмандардыѕ кїнəсіздігі» 
фильмініѕ интернетте жарияланєан кейінгі наразылыќтарды дін 
ќызметкерлерініѕ сабырєа шаќыруыныѕ арќасында басылєанын да 
атап кетейік. Париж, Лондон, Берлин жəне таєы да басќа Еуропа 
астаналарында имамдар наразылыќ шараларын бейбіт тїрде 
шешуге шаќырды жəне бўл əрекет іске асты деуге болады. Яєни, 
бўл бастапќыда атап ґткендей, еуроисламныѕ Еуропаны жаулауы. 
Осы орайда, исламєа да, исламофобияєа да ќатысты мўндай 
болмыстыѕ біздіѕ елде орын алуы мїмкін емес екендігін де атап 
ґту жґн. Əрине, бўл тїсінікті де. Əр тїрлі кґрсеткіштер бойынша 
Ќазаќстан Республикасыныѕ 75%-єа жуыќ тўрєындары ґздерін 
мўсылман санайды. Дегенмен де, халыќаралыќ ќауіп-ќатерлер 
біздіѕ де мемлекетті айналып ґтіп жатќан жоќ. Экстремистердіѕ 
ќолына тек бомба, автомат емес, исламды да алып жатќаны ќўпия 
емес. Єылыми-тəжірбиелік конференцияларда сарапшыларды 
«Ќазаќстандаєы мўсылмандардыѕ діни басќармасы ќандай шара 
ќолдана алады?» деген сўраќтар кґп мазалайды. Террористермен 
пікір таластыра алмаймыз єой?! Мəселені адамныѕ ќолына ќару 
алмай тўрып ќарастыра бастау керек. Егер ол дінсіздерді аямай 
ќыруєа дайын болып тўрса, онда Ќўранныѕ сїрелерін оќу еш 
нəтиже бермейді. Осы тўрєыда, мен мўсылман ќоєамыныѕ 
жетекшілері ќажетті белсенді кґзќарасты ўстанып отырєан 
жоќ, деп есептеймін. Ќазаќстан їшін дəстїрлі діндер ханафит 
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мазхабындаєы ислам жəне православие келісімімен əрекет ету 
керек. Себебі, радикалды ислам (ваххабиттер) жəне протестанттыќ 
баєыттаєы жаѕа аєымдар мемлекетімізге залалын тигізуі мїмкін. 
Осы тўста, Ќазан ќаласыныѕ тəжірбиесін мысалєа келтіргім 
келеді. Дін ќызметкерлері жўма намазы, уаєыз айту барысында 
«ґзге баєыттаєы исламныѕ» жеке адамєа да, мемлекетке де ќауіп 
тґндіретінін, жалєан уаєызшылардыѕ Татарстанєа ќайдан келгенін, 
кімніѕ ґкілдері, маќсаттары не екендігін айтып, аєарту жўмыстарын 
жїргізеді. 

Имам – ќазіргі заман адамы

Бізде мўндай тəжірбие əлі жоќ. Дін басќармасы да ќўр 
алаќан отыр деуге болмайды. Имамдар їнемі темір тордыѕ 
ар жаєындаєылармен де, студент жастармен де кездесулер 
ўйымдастырып отырады. Оларды дўрыс баєытќа салуды кґздейді. 
Тек мўндай жўмысты, əлдеќайда ертерек бастау керек. Рас, жаѕа 
дін туралы заѕєа сəйкес тїрме, ќарттар їйіндегі мешітер мен 
намазханаларды жабуєа тура келді. Меніѕ ойымша заѕ догма 
емес. Оныѕ ќалай жўмыс жасайтынын баќылап, кейін ґзгертулер 
енгізуге болар. Ґмір ґзі-бəрін ретке ќояды. Меніѕ имамдармен 
жиі кездесуіме тура келеді. Мені алаѕдататыны, олардыѕ білімініѕ 
кґп жаєдайда схоластикалыќ сипатта болуы. Ќўранныѕ сїрелерін 
жаттап алєан, ал дін жолында жїргендерге ќажет кеѕ ой-ґріс 
кемдеу. Тїркияда, егер имамныѕ университеттік білімі болмаса, оєан 
лицензия берілмейді. Болашаќ дін басы, психология, философия, 
əлеуметтануды меѕгеруі керек жəне аздап саяси білмнен де хабары 
болу керек. Тїркия университеттерініѕ біріндегі, теологиялыќ 
факультеттіѕ профессоры маєан, имам ґз діндарларынан бір 
бас жоєары тўру керектігін атап ґтті. Сондыќтан, білімі де 
сəйкес деѕгейде жоєары болуы ќажет. Еуропа мемлекеттерінде, 
католиктердіѕ арасында, дін ќызметшілерініѕ тґрттен їш бґлігініѕ 
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магистр немесе PhD доктор дəрежесі бар. Тек, дін ќызметкерлерініѕ 
25 пайызыныѕ ґзінде бакалавр дəрежесіне ие болєандар. Бўл 
баєытта да бізде еш шара ќолданып жатќан жоќ деуге болмайды. 
Ќазаќ-египеттік «Нўр» университетінде (бўрынєы «Нўр-Мїбарак») 
имамдардыѕ ќазіргі заманєа сай деѕгейде дайындыєы жїргізіледі, 
соныѕ ґзінде тек тар теологиялыќ баєытта. Ал меніѕ ойымша, 
болашаќ діни ќызметкерлеріне толыќќанды университеттік білім 
беру ќажет. Имам ўялы телефонды ўстап, шетел маркасындаєы 
кґлікті мінгеннен бўрын, наєыз тереѕ білімді, ќазіргі заман тўлєасы 
болуы шарт. 

Соѕєы айтарым, тїрлі конфессия ґкілдері їнемі келісімде 
болєаны абзал. Иə, əлемдік діндер съезінде барлыќ 
конфессиялардыѕ ґкілдері ќатысады жəне проваславиелік 
əкейдіѕ имаммен бір їстел басында ортаќ мəселелерді талќылап 
отырєанын байќаймыз. Мысалы, белгілі бір ауылдыќ жердегі дінге 
сенушілерді дўрыс баєытќа бўру, кґпір, балабаќша, мектеп салуєа 
жəрдемдесу жайлы. Біраќ, бўдан ґзге мəселе ќозєалмайды. Ислам 
мен проваславиеніѕ ортаќ оппоненттері мен ќарсыластары бар – 
дəстїрлі емес діндер мен секталардыѕ, наќтыраќ жалєан діни білім 
алєандардыѕ ґкілдері. Проваславтыќ ќызметкерлер мен имамдар 
їгіт-насихат жїргізуде тəжірибемен алмасса, теледидардан 
сґз сґйлеп, бірлесе єылыми-тəжірбиелік конференциялар 
ўйымдастырса екен деген тілектемін. Еѕ ауќымдысы –мїмкіндігі 
шектеулі балаларєа, ќатты науќастарєа, соєыс жəне еѕбек 
ардагерлеріне арналєан республикалыќ деѕгейде ќайырымдылыќ 
шараларын жїргізу болар еді. «Весь мир» газетіндегі маќала мені 
осындай ой толєанысына əкелді.
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ОТАН ИГІЛІГІ ҮШІН 
БІРГЕ ҚЫЗМЕТ ЕТЕМІЗ!

Бүгінгі біздің сұхбат ерекше тақырыпқа – Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың халыққа жолдаған 
хатына арналып отыр. Құжаттың тақырыбы: 
«Қазақстанның әлеуметтік жаңаруы: Жалпыға Ортақ 
Еңбек Қоғамына қарай жиырма қадам» деп аталады. Ел 
басы көтерген мәселелердің көбісі гуманитар-ғалымдар 
жасаған ғылыми ізденістермен тығыз байланысты 
болды. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 
министрлігінің Философия, саясаттану және дінтану 
институтының бас ғылыми қызметкері, философия 
ғылымдарының докторы, профессор Мұхтар Изотов 
өз ойымен бөліседі. 
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БІЗДІҢ	ҚҰЖАТТАМА

МҰХТАР ЗИЯДАҰЛЫ 
ИЗОТОВ 

Философ, ғалым және көрнекті 
тұлға М.З. Изотов 1952 жылы 
Алматы қаласында дүниеге келіп, 
№ 25 орта мектебін алтын белгімен 
бітірді. С. М. Киров атындағы Қазақ 
мемлекеттік университетінің физика факультетіне түсіп, оқуын 
аяқтағаннан кейін сол университетте инженер қызметін атқарады. 
1980 жылы КазМУ-дың философия-экономикалық факультетіне 
күндізгі аспирантура бөліміне түседі. 1983 жылы университетте 
жаратылыстану және ғылым дамуының философиялық мәселелері 
бойынша кандидаттық диссертациясын қорғайды. Қазақ ССР 
Ғылым Академиясының философия кафедрасының Президиумына 
шақырылады. Докторлық диссертациясын 1994 жылы Қазақстан 
Республикасының академиялық философия Институтында қорғай-
ды. Қорғау барысында «Қазіргі ғылымның әлеуметтік-мәдени және 
логико-гносеологиялық интеграциясы мәселелері» тақырыбында 
ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізді. 1995–1997 жж. аралығында 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік аттестациялық комитетін-
де әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар бөлімінің меңгерушісі 
қызметін атқарады. Кейін философия Институтына қайта оралып, 
онда ғылым жөніндегі директордың орынбасары, әлеуметтік 
философия бөлімінің меңгерушісі болып қызмет атқарып, қазір 
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 
Ғылым комитетінде Философия, саясаттану және дінтану институты-
ның бас ғылыми қызметкері болып жұмыс істейді. 130-дан астам 
ғылыми мақалалар мен монографиялардың авторы. Ғылыми 
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ізденістернінің негізгі бағыттары: ғылым мен техника философиясы, 
әлеуметтік философия, философиялық антропология және мәдениет 
философиясы. М.З. Изотовтың ұйымдастыруымен және белсенді 
араласуымен көптеген мемлекеттік және халықаралық ұйымдар 
гранттары мен тапсырыстары бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары 
табысты аяқталды. Оның арасында ерекше атап көрсететін іргелі 
зерттеу жұмыстары «Қазақстан халқының мәдени бірлігі» (1997–
1999 жж.), «Ежелгі заманнан қазірге дейінгі Қазақстан ғылымының 
қалыптасуы мен дамуы». Екі томдық: 1 том (2003–2005 жж.); 2 том 
(2006–2008 жж.); ҚР Президенті әкімшілігінің мемлекеттік тапсырысы 
бойынша – «Қазақстан жаһандық даму трендінде» (2005 ж.); 
«Қазақстандағы ЖОО-дағы және оқушы жастарды ұлтжандылыққа 
тәрбиелеу жүйесін қалыптастыру Қазақстаннның тұрақты даму 
қағидаттары ретінде (әлеуметтік-философиялық талдау)» қолданбалы 
зерттеу жұмыстары (2007–2009 жж.); «Адамзат капиталының өсуі 
жаһандану кезіндегі Қазақстанның ұлттық басымдылығы ретінде» 
іргелі зерттеу жұмыстары (2009–2011 жж.). «Мәдени мұра» мемлекеттік 
бағдарламасына белсенді түрде атсалысты. «Қазақстан Республикасы 
ғылымының дамуында қосқан үлесі үшін» кеуде белгісімен және 
Қазақстан Республикасы ғылым министрлігінің алғыс хаттарымен 
марапаттталды. Ұстаздық жолында бір ғылым докторы мен он бес 
философия ғылымының кандидаттарын дайындады. 

Қазіргі таңда М.З. Изотов «Адамзат қоры қазақстандық 
қоғамының инновациялық мәдениетінің негізі ретінде» (2012–
2014 жж.) – іргелі ғылыми-зерттеу жобасының ғылыми жетекшісі. 

 

Істі ертеѕге ќалдырмау керек 

  ̶ Мўхтар Зиядаўлы, Сіз ґзіѕіздіѕ жўмыстарыѕызда 
«адам капиталы» деген сґз тіркесін жиі ќолданасыз. Бўл 
ўќсастыќ сізге ґрескел естілмей ме? «Капитал» – бўл 
экономикалыќ ўєым, ал «адам – ол маќтанышпен айтылады 
деп атаќты пролетар жазушы айтќан еді. Кеѕес Їкіметі 
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кезінде «еѕбек ресурсы» деген ўєым кеѕ ќолданылєан. Əрине, 
жаќсы естілмегенімен сол уаќыттаєы кеѕестік ќўрылым 
мен билік басындаєылар адамдар бойынан біріншіден БАМ 
ќўрылысшылары мен тыѕ игерудіѕ алєашќы майдангерлерін 
кґрді. Ал ќазір уаќыт ґзгерді...

 ̶ Əрине, бўл сґз тіркесі онша сəтті емес, ґйткені бўл 
аєылшын тілінен тікелей аударма. Біраќ, «адам капиталы» 
ўєымыныѕ ештеѕесі жоќ. Оны алєаш рет американдыќ 
макроэкономистер Теодор Шульц пен Гарри Беккер ќолда-
нып, кейін «адам капиталы» деген теорияны зерттегені їшін 
жиырмасыншы єасырдыѕ сексенінші жылдардыѕ ортасын-
да Нобель сыйлыєын алєан болатын. Заманауи марксистер 
бўл теорияны ќолдамайды, себебі Карл Маркс «адам» жəне 
«капитал» ўєымдарыныѕ бірге ќолдануына ќарсы шыќќан 
еді. Осылайша, бўл ќарама-ќайшылыќты пікірталастар ќазір 
де ґз ґзектілігін жоєалтпай отыр. Алайда, меніѕ ґзімніѕ жеке 
пікірім: бўл ўєым єалым – əлеуметтанушылар мен əлемніѕ 
саясаткерлерініѕ лексиконына еніп кеткендіктен, бўл ўєымєа 
ќарсы шыєудыѕ ќажеті жоќ. Сонымен ќатар єылымда 
кґптеген метафоралар кездесіп тўрады. Мысалы, физиканы 
алсаќ, онда «əртїсті кваркелді» немесе «бауланєан кварктар» 
осындай сґз тіркестері метафоралар жаратылыстану мен 
техникалыќ єылымдарда кеѕінен ќолданылуда. Сонымен 
ќатар метафоралар ќоєамдыќ єылымдарда жиі ќолданылады, 
тїйіндеп айтсаќ: «адам капиталы» – бўл əлеуметтік 
єылымдарда ќолданылатын метафора. 

Адам капиталын тереѕірек тїсіндіріп кетсек, ол 
– адамныѕ жиналєан жалпы не арнайы білімі, кəсіби 
біліктілігі мен ґндістік тəжірибе арќылы жинаќталєан 
білімі, оныѕ шеберлігін білдіретін ўєым. Г. Беккердіѕ 
пайымдауынша, адам капиталдыѕ бір формасы, себебі ол 
болашаќ табыс пен болашаќ ќажетті ќўштарлыќтарыныѕ 
немесе екеуініѕ біріккен кґзі. Ол адами, себебі ол адамныѕ 
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негізгі ќўрылымдыќ бґлігі, яєни ол адамєа тиесілі. Т. Шульц-
тіѕ пікірінше, білім алу, жўмыс орнында оќытылатын 
оќулар, адамныѕ денсаулыєын ныєайту – осыныѕ бəрі адам 
каптиалын дамытатын ќызметтіѕ бір тїрі болып табылады. 

Ќазаќстанныѕ алдына ќойылєан ендігі маќсаттарыныѕ 
бірі – расымен де əлем нарыєыныѕ тауарлары, ќызмет 
тїрлері, еѕбек ресурстары, капитал, заманауи ойлар 
мен технологияларыныѕ ажырамас жəне динамикалыќ 
бґлігі болу. Осы маќсатќа жету їшін заманауи оќу мен 
кəсіби мамандарды, кадрларды ќайта оќыту, «аќылды 
экономика» негізінде мамандарын даярлап шыєу, жаѕа 
технологияларды, идеялар мен соєан жету жолдарын 
ќолдану, инновациялыќ экономиканы дамыту. Ал оны іске 
асыру їшін ґзіндік адам капиталын дамыту керек. Сондыќтан 
ел басымыз Н.Ə. Назарбаев: «Адам капиталына демеушілік 
жасамай ешќандай экономика табысќа жете алмайды» деп 
ерекше атап кґрсеткен болатын. Адам капиталы білімді, 
біліктілікті, рухани интеллектуалды белсенділік пен 
тəжірбиелік білімді жинаќтап, интеллектуалды, рухани 
жəне мəдени баєдарланєан адам ќабілетін іске асырып, жаѕа 
бўрын соѕды болмаєан білімнніѕ пайда болуына əкеледі. 

̶  Сўхбатымызды ара ќарай ґрбітсек, сіздіѕ жетекшілі-
гіѕізбен їш жыл бойы жўмыс істейін деп жатќан жоба жайлы 
айтып береѕізші. Ќандай маќсатпен іске асырылады? Бўл 
зерттеу жўмыстарыныѕ тəжірибелік маѕызы ќандай?

– Бўл жобаныѕ маќсаты адам капиталын ќалыптастырушы 
индустриалды-инновациялыќ, əлеуметтік-экономикалыќ 
жəне гуманитарлы-рухани салаларды ќамтитын кешенді-
жїйелі зерттеу инновациялыќ жўмыстарын жїргізу, їрдіс-
тегі ќазаќстандыќ əлеумет мəдениетініѕ жəне ќазаќстандыќ 
тўтас жаѕару негізінде жеке тўлєаныѕ ќалыптасуына 
оѕтайлы ыќпал етуін зерттеу болып табылады. Ќазаќстанда 
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заманауи деѕгейде инновациялыќ ќоєамныѕ ќалыптасуы 
адамкапиталын ќалыптастырмай білім жїйесі, кадрлардыѕ 
даярлануы жəне ќайта даярлануынсыз іске асыру 
мїмкін емес. Сонымен ќатар стратегиялыќ маќсатты да 
естен шыєармауымыз керек: Ќазаќстан индустриалды-
инновациялыќ дамуыныѕ бірінші кезеѕінен ґткен соѕ, екінші 
кезеѕіне ґту керек, яєни инновацияны тек ќана экономикада 
єана емес, барлыќ салаларда да ќолдана білу ќажет. Адам 
жаѕа жаєдайларєа бейімделіп, ґмір сїруге їйрену керек. 
Бўл ой елбасыныѕ «Ќазаќстанныѕ əлеуметтік жаѕєыруы: 
Жалпыєа Ортаќ Еѕбек Ќоєамына ќарай жиырма ќадам» атты 
маќаласыныѕ негізгі тїйіні. Осы мəселеніѕ шешімін кейінге 
ќалдырмай ќазір іске асыру ќажет. Біз алєан білімімізді 
жїйелендіріп, оны ґз отбасымыз, ґндіріс жəне туєан еліміздіѕ 
ныєаюына жўмсауєа їйренуіміз ќажет. Азаматтыќ кґзќарас 
жаєынан ќарамасаќ, адам капиталы – білім ќўны єана болып 
ќалады. Ґз кґзќарасымызда табандылыќ танытып, əлеуметтік 
жауапкершілікке їйрену керек. 

Енді нəтижелерге келсек, отандастарымыздыѕ іс-
əрекет їлгісін – теориялыќ жəне əдіснамалыќ деѕгейде 
ќўрастыруды жоспарлап отырмыз. Ќазаќстандыќ ЖОО-
дары мен колледждерде ќаншалыќты болашаќ жас 
мамандарды даярлайтынын аныќтаєымыз келеді. Осы 
даярлыќ ўлт лидерініѕ ќойып отырєан деѕгейіне сай келе 
ме? Жастар жаѕашыл жəне креативті ойлай ала ма? Алайда, 
біз тек осы ќиын жолдыѕ басында єана келе жатќанымызды 
айтуєа тура келеді. Еѕ кґп тараєан ќателік (ал оны жиі 
технократтар жасайды) – адам капиталында білім алу мен 
білім ќўны жиналуына єана кґѕіл аударуда. Адам капиталы 
– ол еѕ алдымен, мəдениет, сонымен ќатар ґзін-ґзі ўстау 
мəдениеті. Сондыќтан біздіѕ алєа ќойєан маќсатымыз: 
ќиын да тез ґзгеріп тўратын заман мен єылыми тереѕ 
технологиялар жаєдайында ќоєамдаєы адамзаттыѕ ґз-
ґзін ўстауы ќаншалыќты деѕгейде болатынын аныќтау. Ол 
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əлемдік ќаржылыќ даєдарысќа тґтеп бере ала ма? Еліміздіѕ 
инновациялыќ даму жаєдайында ґндірістік жəне ќоєамдыќ 
їрдістерді ќаншалыќты басќара алатынын аныќтау керек. 

̶ Елбасымыздыѕ кезекті еѕбегі осы адам капиталына 
арналєан. Əрине осы жиырма жыл бойы ґткен оѕтайлы 
ґзгерістер туралы айтпай-аќ ќояйын, ол туралы Елбасы 2012 
жылєы Жолдауында айтып кеткен болатын. Əлі шешілмеген 
сўраќтарєа назар аударатын болсаќ. Елбасымыз «Мен ґз 
Жолдауымныѕ іске асырылу ќадамдары мен сапасымен 
ќанаєаттанбай отырмын» деп шенеуіктер ќызметін нашар 
баєалаєан болатын. Меніѕ пікірімше, ўлт кґшбасшысы 
ўятты мəселеге ќатты кґѕіл бґліп отырєан сияќты. Ќоєамда 
жалќаулыќ ќатты дамыєан. «Мемлекет шексіз донор емес, 
ол азаматтардыѕ жаєдайын жаќсартуєа жўмыс істейтін 
серіктес» – деп Ќазаќстан Республикасыныѕ Елбасы ой тїйген 
болатын. Мемлекет бізге мынаны бґлу керек, ол міндетті 
деген сґздерді жиі естиміз. Біз осы біреуге тəуелді болуды 
ќашан ќоямыз, ол ауруды емдеу їшін не істеуіміз керек? 
Мїмкін оны уаќыт емдейтін шыєар. КСРО ќўлаєаннан кейін 
ќалыптасќан болашаќ жастар тіптен басќаша болады...

̶ Бўл мəселе ґздігінен шешілмейді. Барлыєын уаќытќа 
тіреп ќоюымыз да ќателік болар. Бізге ќоєам дамуыныѕ 
наќты жолдарын аныќтауєа итермелейтін идеология ќажет. 
Адам капиталы жиынтыєыныѕ негізінде инновациялыќ 
мəдениетті жасау керек. Ол саналы жəне заѕды бўзбайтын 
əр азаматќа жаќсы жаєдайды жасауєа тырысатын болуы 
ќажет. Ол дербес жўмыс істеп не ґзініѕ ыќтиярын бідіруіне 
ќўќыєын алу керек. Біріншіден, барлыќ жаєдайда «барлыќ 
ыќтиярлыќ – жазаланады» деген ўєым ќолдана беруі де 
дўрыс емес. Кеѕес Їкіметінде осы маќал пайда болды, алайда 
ґз мəнін əлі де жоєалтпай отыр. Екіншіден, ќазаќстандыќ 
ќоєамныѕ инновациялыќ жетілуі оныѕ секторлары 
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ќамтамасыздандыруы математикалыќ тілмен айтќанда – 
континуумдары не микроќоєамдастыќтары толыќ болуды 
да кґздейді. Бўл ќала, аудан орталыєы, тіпті ауыл болуы 
да мїмкін. Олар кґптеген сўраќтарды мемлекет кґмегіне 
жїгінбей ґз мəселелелерін шеше білуі ќажет. 

Елбасы нўсќаулары 

̶ Америка Ќўрама Штаты əлемніѕ барлыќ жерініѕ 
тїкпір-тїкпірінен жиналєан белсенді адамдардан ќўралєан. 
Сонымен ќатар, олардыѕ əрќайсысы табыс кґзіне жетеміз 
деп армандады. Онда «əр ыќтиярлыќ – жазаланады» деген 
маќал тіптен пайда болуы мїмкін емес еді. Ал бўл тўрєыда 
Ќазаќстан ґзгеше дамыды. Басында Ресей їкіметініѕ шеткі 
бґлігі, кейін кеѕес империясыныѕ бґлігі болды. Сондыќтан біз-
де бəрі ерекшелене бастады. Біздіѕ ќазіргі адам психологиясын 
ќалай ґзгертеміз? Онымен əрине ешкім пікір-таласќа 
тїспейтін шыєар. Алайда оны тəжірбиеде ќалай ќолдану 
керек? Н.Ə. Назарбаев оныѕ нўсќауын былай кґрсетті: «жўмыс 
бар жерге тўруєа тырысу керек». Бўл пікірге байланысты, 
оппозициялыќ топтар ішкі миграцияныѕ ґсуіне байланысты: 
жалєыз Алматыда миллионнан астам мигранттар бар жəне 
олар баспанасыз жəне жўмыссыз болєандыќтан ґмір сїру 
жаєдайы кїрделенуде деп жар салуда. Мўныѕ шешімі ќандай?

̶ Жїйелі жўмыс істеу керек. Наќты жоспар жїргізу 
ќажет. Осы тїсінікте мемлекет ґз тарапынан аз жўмыстар 
жасады деп айта алмаймыз. Ќазаќстанда ґндірістік кїштердіѕ 
орналасуы мен дамуы їшін Жол картасы жасалынып, ол 
ќатты баќылауєа алынып отыр. Кадрлардыѕ жылжымалы 
болуы – осы ќўжаттыѕ негізгі бґлігі. Сондыќтан да ќазір 
бўрын Кеѕес Їкіметінен кейін ќўлдыраєан техникалыќ-
мамандандырылєан училищелер ќайта ќўрылып жатыр. 
Əрине барлыќ мемлекет тек ќана заѕгер, экономист жəне 
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дипломаттардан ќўрала алмайды єой. Біреу жерді егу керек, 
нан пісіру, їй жəне зауыт ќўрылысымен айналысу ќажет. 
Осы жерде елбасымыздыѕ жастарды сергек жəне белсенді 
болуєа шаќыруы ґте дўрыс. «Мемлекеттік жастар саясаты 
заѕын ќайта ќарастырып, оны жаѕашылдандыру керек. 
Жас мамандарды кейін жўмысќа орналастыратын еѕбек 
шарты мен əлеуметтік пакеттер жəне жастардыѕ тəжірибе 
жасау їшін ќол жетімді ету керек», – деп Елбасы баса 
айтты. Сонымен ќатар, азаматтар белсенділігініѕ̶ олардыѕ 
аќпараттандыруымен ќўрылуы керек. Ќазаќстанда жас 
мамандар ґз кїшін, білімін жəне белсенділігін жўмсайтын 
жерлер де аз емес. Ґкіншке орай біздіѕ бўќаралыќ аќпарат 
ќўралдары осындай оѕтайлы аќпараттардан гґрі теріс жəне 
сенсацияларды ќудалауєа ќўмар. Сонымен ќатар еѕ їлкен 
деген іскерлер ґз ґндірісін жарнамалауєа тырыспайды. 
Бізді онсыз да бəрі біледі деп ойлайды. Біраќ ол ґз-ґзін 
алдау. Кїйзелісті территорияларды алатын болсаќ, олар 
Ќазаќстанда бар жəне олардыѕ əрќайсысына бґлек кіші не 
орта бизнес ќўрылуы керек. Себебі, кедейлік – терроризм 
мен экстремизмніѕ азыєы. 

̶ Соєан ќарамастан ішкі болсын, сыртќы болсын 
миграцияны їнемі баќылап отыру керек. Мені жазба 
либералдары сынайтын шыєар, біраќ сізден сўраєым келгені: 
мїмкін бізге бўрынєы «ќайырымды» дəстїрге ќайтып оралу 
керектігіне ќалай ќарайсыз? Мысалы адам оќуєа келді, жўмыс 
тапты, бəрі жаќсы. Біраќ мегаполис шетінде жəне соныѕ 
аясында ол їшін «кедейлік шеѕберін» жасау тіптен дўрыс 
емес деп ойлаймын...

̶ Осындай ґрескел əдістер, тїрлі тыйым салулар 
жəне шеттеу пайда əкелмейді. Біз демократиялы ќоєам 
ќўрап жатќанымызды ўмытпайыќ. Азаматтардыѕ ґз 
бетімен орын ауыстыруы оныѕ негізгі постулаты. Осы 
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жайлы да ўмытпауымыз керек. Жаѕаґзен секілді кішкене 
ќалаларда болєан оќиєа, урбанизциялыќ миграцияныѕ 
ґз-ґзімен жоєалуына жол бермеу керек. Жанаґзен секілді 
кішкене ќалаларда жўмыссыздыќ деѕгейін ґлшеп тўру 
керек, оны ќауіпті деѕгейге тїскенге дейін жібермеу 
керек. Кіші жəне орта кəсіпкерлікке жеѕілдіктер жасалу 
ќажет. Сонымен ќатар, осындай мəселелер: адамдардыѕ 
ґздігімен орын ауыстыруынан емес, ќылмыстыѕ «бірге 
жїріп жатќандыєынан» да екенін естен шыєармаєан жґн. 
Заѕєа ќарсы шыќпайтын азаматтармен ќосылып, олардыѕ 
арасында ортаќтасуєа тырысатын ќылмыс элементтерін 
əрќашан баќылап, оны ґз пайдамызєа жўмсауымыз керек. 
Мен басќа мемлекеттерде кеѕ ќолданылатын демократиялы 
жəне дамыєан заманауи єылыми-техникалыќ жобалардыѕ 
бізде ќолдануын ќолдаймын. Бўл микрочиптер, кейбір ґз 
жазасын ґтеген адамдарєа электронды «браслеттер» таєуєа 
ќарсы емеспін. Бўндай əдістер басќа азаматтарєа тыныштыќ 
пен ќауіпсіздікті ќамтамасыз етеді. 

 
Жеке кəсіпкер заѕ алдында жауапты емес пе?

̶ Елбасы «Жалпыєа ортаќ Еѕбек Ќоєамына» шаќыру кезін-
де, бəріне белгілі тезистерін ќайта айтып кеткен болатын. 
Тіпті жиырмасыншы єасырдыѕ басында да коммунистер 
«Əлемніѕ билеушісі еѕбек» болатынын айтќан еді. Бўдан 
не шыќќаны бəрімізге белгілі. Барлыќ мəселе ќўжатты 
наќты толтыруында. Осы маєынада ќоєам əлеуметтік 
ќаќтыєыстарєа алып келетін, заѕныѕ шыєуына ќатысты əр 
тїрлі пікір айтады. Бўл мəселеде «зауыт, шахта, параход» 
басќарушыларына да ќатысты айтылып отыр. Ќарапайым 
халыќ олардыѕ «бəрін» отырєызуєа болады деген ойдан 
ажыраєысы келмейді, ол жґнінде кейде Елбасы да еске тїсіріп 
отырады...
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̶ Елбасы екі ўшты ќылмай ґзі ќай жаќты жаќтап 
отырєанын білдірді. «Отандыќ сондай-аќ, шетелден келген 
кəсіпкерлердіѕ əлеуметтік стандарттыѕ орындалуына 
жауапкершіліктерін жоєарылату керек... Кəсіптіѕ жеке 
меншік тїрі ґзініѕ заѕдарын шыєаруєа ќўќыќ берген 
жоќ. Берілген стандарттарєа сай келмесе, соєан жауапты 
лауазымды ќызметкерлердіѕ, жўмыс берушілердіѕ 
заѕ бойынша жауапкершілігін аныќтап беруі ќажет». 
Жалєа алынєан жўмысшылар біздіѕ елімізде əлі де 
болса ќолданылып келеді. Сондыќтан жалєа алынєан 
жўмысшылардыѕ жеке бас ќўќыєыныѕ саќталуы бўзылу 
жаєдайында ќорєалуын ќамтамасыз ету керек. Алайда, еѕбек 
ќайшылыќтарын митинг арќылы емес, сотта шешкен жґн, 
мысалы Жаѕаґзендегі оќиєаныѕ ќирату мен тонаушылыќќа 
ўласќанын айтуєа болады, ондай шаралар ўрыс-керіспен 
ќатар ўрлыќќа да апарады. Екінші жаєынан ќарасаќ, 
жергілікті билік жəне мўнай ґзектерініѕ ќожайындары 
ќарапайым халыќтыѕ ќажеттіліктеріне кґѕіл аудармады. 
Сонда олар їшін еѕ маѕыздысы мўнайды кґптеп тартып 
алу болып тўр. Еѕ бастысы – адамдар, одан кейін табыс болу 
керек. Сіздіѕ «əлеуметтік ќаќтыєыстардыѕ ґршуі» жайлы 
пайымдауыѕызды тїсіндім. Объективті журналист ґзініѕ 
кəсіби борышын ґтеу кезінде кґтерілісшіден сўхбат алса, 
оны заѕ бойынша соттап жіберуге болады. Бўл жерде біздіѕ 
заѕ шыєарушылар кейін ќателіктер болмас їшін жаќсылап 
жўмыс жасау ќажет. Осы жґнінде Жоєарєы Сот тїсіндіріп 
кетуі керек. Мен їшін олигархтар да Ќазаќстан тўрєындары. 
Олар да мемлекет заѕдарына баєыну керек. Меніѕ де осы 
маєынада азаматтыќ ќоєамныѕ кїшеюіне деген їлкен їмітім 
бар. Байлар да кедейлер де, жўмыс берушілер де жалдамалы 
жўмыскерлер де – ешкім заѕнан жоєары тўрмау керек. 
Сондыќтан Елбасы маќаласы – орталыќтаєы жəне жергілікті 
елді мекендегі олигархтар їшін арналєан ескертпе.. 
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̶ Осы маєынада ќўќыќтыќ ќателіктер айдан аныќ 
байќалады. Не Еѕбек, не Əкімшілік кодекстерінде жўмыс 
берушілер, ќызметкер жəне т. б. тўлєалар жаєынан еѕбек 
ќаќтыєыстарын ќоздырєаны їшін жауапкершілікке 
таєылатыны  жайлы бірде-бір бап жоќ. Мен Елбасы ол жайлы 
енді єана сґз ќозєаєанын тїсінбедім. Əділет министрлігі, 
Жоєарєы Сот, еѕбек жəне əлеуметтік ќорєаныс министрлігі 
осы жайлы білмейді ме?

̶ Шамасы ќызметкерлер арасында басќалардыѕ ќалтасы 
арќылы ґмір сїруге їйреніп ќалєан адамдар кґп сияќты. 
Лауазым берді ме – соєан рахмет. Мен ќазір Елбасы берген 
əдіснамалыќ Жолдауды ешбір ойланбай, талдаусыз орындай 
ма деген ой ќатты уайымдатады. Біз, єалымдар осындай 
жаєдай туындамас їшін, дїниетанымдыќ жəне əдіснамалыќ 
талдау негізінде кґмектесуге бар кїшімізді саламыз. Біздіѕ 
зерттеулеріміз билік басындаєыларєа бара ма – бўл енді 
басќа мəселе. 

̶ Жаѕаґзендегі болєан ќаќтыєыс кґптеген себептерден 
пайда болды. Мен біреуін атап кґрсетсем: кəсіподаќтардыѕ 
дўрыс баєытты жўмыс жасамауы. Билік басындаєылар да 
оппозияция да бір дауыспен, кəсіподаќ ґз кїшін жойєанын 
айтады. Олар адам мїддесін, еѕбегін ќорєай алмайды. Егер 
кəсіподаќ ґз ісімен айналыспаса, наразылыќ кґшеге шыєады…

 ̶ Адам капиталы ґзініѕ еѕбек жəне азаматтыќ ќўќыќта-
рын ќорєай алуы болып табылады. Оларды азаматтыќ ќоєам 
ќалыптастыру аясында жаѕєырту керек. Мўнымен кімніѕ 
айналысатыны белгісіз. Осыдан ќазаќстандыќ кəсіподаќ-
тардыѕ кґлеѕкеге кетіп ќалєаны ґкінішті-аќ. Алайда бізге 
кəсіподаќтар ауадай керек. Ол тек ќана жўмысшы-мўнай-
шыларєа еѕбек аќысын жоєарылату їшін єана емес, біз сияќты 
интеллектуалды білім тасымалдаушыларына да ќажет. Кеѕес 
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заманында Єылым Академиясыныѕ жўмыскерлерінде 
арнайы санаторий-сауыќтыру, Ыстыќ-Кґлде демалыс 
аймаєы, ќызметкерлердіѕ балаларына арналєан балабаќша 
болатын. Ал ќазір ол тоќсаныншы жылдардан кейін жўмыс 
істемей келе жатќан салалардыѕ бірі. Адам ґз ќўќыєын заѕ 
ќабырєасында саќтау керек. Мемлекетке алєыр кəсіподаќтар 
ќажет. Мен єалымдардыѕ їнсіз келісімін ескере отырып 
– ґз сыни пікірім бойынша айтып отырмын. Сондыќтан 
жанашыр кґкеміздіѕ келіп жаєдайымыздыѕ жаќсартуын 
кїтудіѕ ќажеті жоќ. Ґз ќўќыєынды табандылыќпен ќорєауєа 
їйренуіѕ ќажет, əрине заѕ аясында. Бір ой айтайын деп 
отырмын, алайда онымен бəрі келісе ќоймас. Мемлекет 
їшін «азулы» кəсіподаќ тиімді. Мўндай жаєдайда ќарсылыќ 
ќозєалыстары ґркениеттік шеѕберден аспайтын болады. 
Ал ќоєамдаєы ќўбылыстар митингіге алып келетін əр тїрлі 
салдарлы кикілжіндерге алып келмейді. 

Зейнеткерлікке шыќтым. 
Дегенмен, жўмыс істегім келеді!

̶ Сіздіѕ тікелей ќарапайым-технократиялы «адам 
капиталы» деген сґз тіркесіне ќайтып тоќталєым келіп 
отыр. Осылай Ўлттыќ Банктіѕ тґраєасы Г. А. Марченко 
мырза таєы да əйел жасыныѕ зейнеткерлік жасын 63 жасќа 
кґтерілуі жайлы сґз ќозєады. Григорий Александрович бўл 
мəлімдемесімен кґпшілік арасында їлкен пікір-талас 
тудырды. Алайда Еѕбек жəне əлеуметтік ќорєану министрлігі 
ол сўраќты əлі зерттеп жатыр. Бўл ќазаќстандыќ баспасґз, 
«бўл мəселе əйелге деген адамгершілік ќатынас жаєынан єана 
ќаралмау керек» деп жазады...

̶ Адам капиталыныѕ негізгі ќўрамдас бґлігініѕ бірі 
– ќоєамныѕ рухани болмысы. Сонымен ќатар, їлкен 
адамдарєа деген сыйластыќ. Əрине экономика кейде ґзініѕ 
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ќатал талаптарын ќойып отырады, осы маєынада біздіѕ 
зейнетаќы жїйесі мінсіз деп айта алмаймыз, сондыќтан да 
оны жаѕашылдандыру керек. Жўмыс істейтін зейнеткердіѕ 
зейнетаќысынан да, еѕбекаќысынан да ўстап ќалады. Зейнет 
жасына келген адамды зейнеткерлікке шыєарып салмайды, 
оларды шыєарып жібереді, соєан мəжбїрлейді. Сондыќтан 
да бір єана шешім бар – отбасылыќ бір шаєын шаруашылыќ 
ашып алу керек, сонда сізді ешкім шыєарып жібермейді. 
Жеке басыныѕ шаєын шаруасы – ол бала баєу, оќушыларды 
емтиханєа дайындау, ґзініѕ жеке бас капиталымен ґзіне 
не жанўясына кґмектесуге болады. Ал Ўлттыќ Банктыѕ 
тґраєасы айтќан мəселеге тоќталсаќ егер ол зейнеткерлер 
жасын ўлєайтатын болса, онда орта жас мґлшерін де 
ўлєайтсын, біраќ 5 жасќа ўзарту деген ґте кґп...

̶ Ќазіргі таѕда «шынайы экономика» жайлы кґптеген 
пайымдаулар бар: зауыт, фабрика жəне ќўрылыстар жайлы, 
алайда есімізге тїсірсек, 20 жыл бўрын біз жеѕіл ґндірісті 
жоєалттыќ деп айтќан болатын. Біз тїрік жəне ќытай 
киімдеріне де їйреніп ќалдыќ. Ал тігіншілер ґздеріне ґзге жўмыс 
тапты. Əрине ґндірістен жай єана бас тарта алмайсын, біраќ 
Ќазаќстанды дамыту їшін не істеуіміз ќажет? Ќалайша біз 
мўнай шикізатін табушы жəне мўнайды ґндірушы державаєа 
айнала аламыз? Не еуразиялыќ «Силиконды даланы» жасауєа 
тырысу ќажет пе?

̶ Екінші сўраєыѕыз аќылєа ќонымдыраќ деуге болады. 
Сіздіѕ ќойєан бўл сўраєыѕыз тікелей біздіѕ зерттеулерімізге 
ќатысты. Иə біз кґптеген технологиялардан ќалып ќойдыќ, 
жаѕа компьютер шыєара алмаймыз. Алайда, елімізде жаѕа-
шыл идеялары бар адамдар аз емес. Бўрын пионер сарайында 
кґптеген пионер секциялары, їйірмелері бар еді, ал ќазір 
ондай їйірмелер санаулы. Осындай жаєдайдыѕ барлыєы 
– балалардыѕ ќабілеттілігініѕ арттыруына жўмсалєан еді. 
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Мектепте Олимпиадалар ўйымдастырылады, біраќ ол ґте 
аз. Мен ерекше дарынды балаларєа арналєан мектептердіѕ 
ашылуын ќолдаймын. Болашаќ интелллектуалды элитаєа 
арналєан мектептер – ґзіндік барлыќ білім жїйесін алєа 
сїйрейтін локомотив. Дарындыларды тауып, олардыѕ ары 
ќарай дамуына жол ашу керек. Осындай шыєындар ґз-ґзін 
ґтейді, жемісін береді деп ойлаймын. Ол адам капиталы 
деген теориямен тыєыз байланысты. Сонымен ќатар ерекше 
дарыны жоќ, біраќ їлкен адами потенциалы бар жастар 
туралы да ўмытпауымыз ќажет. Ґз кезегінде аталєан ќоєам 
азаматтары да ґз ќабілеттерін ашады. Білім берудіѕ жалпыєа 
ортаќ ќолжетімділігін мемлекеттік ќызметкерлер бірінші 
орынєа ќою керек. 

̶ Сіздіѕ жобаѕыз їш жылєа жоспарланєан. Алайда, бол-
жам жасайтын болсаќ, Ќазаќстан 2015 жылєа немен келеді? 

– Кґпшілікке белгілі, болжам жасау – абыройсыз іс-
əрекет ќатарына жатады. Соєан ќарамастан əрекет жасап 
кґрейін. Алайда мен философияныѕ оптимистік баєытын 
ўстанатындыќтан, тґмендегідей болжамдар жасаймын. 
Индустриалды-инновациялыќ дамудыѕ жылдамдатылєан 
баєдарламасы, Кедендік одаќ шеѕберінде бəсекеге ќабілетті, 
ґндіріс ќўрылысына ене отырып ґнім шыєарады. Соєан 
сəйкес жўмыссыздыќ ќысќарады. Жастарєа баєытталєан 
«2020 – Интеллекуалды ўлт» баєдарламасы алєашќы нəти-
желерінен кґрініс табатын болады. Алатау ауылындаєы 
инновациялыќ паркі жəне Курчатовтаєы ядролыќ техноло-
гия Паркі бар ќуатымен іске кіресетін болады. Ал еѕ 
бастысы Интеллектуалды ќоєам ќўру жəне жалпыєа ортаќ 
еѕбек идеясы біздіѕ кґп ўлтты халќымыздыѕ басым бґлігін 
ќамтитын болады деп сенемін. Еѕ бастысы бəріміз бірге білек 
тїре отырып, Отан мен əрбір ќазаќстандыќтыѕ игілігі їшін 
жўмыс жасайтын боламыз. 
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ТЇСІНІКТЕМЕ

ЖАБАЙХАН ƏБДІЛДИН, Л.Н. Гумилев атындаєы Еуразия 
ўлттыќ университетініѕ жетекші профессоры, философия 
єылымдарыныѕ докторы, Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ 
єылым академиясыныѕ академигі

ЇМІТ ПЕН ЖАРЫЌ СƏУЛЕСІ

Ўлы Сократ айтќандай философия ґмір сїруге їйретеді. Осы 
ойды ары ќарай Карл Маркс философия мəдениеттіѕ рухани жоєары 
шыѕы, ал мен їшін философия їміт пен тїсініктіѕ жарыќ сəулесі 
деп ґрбітеді. Бўл меніѕ ґмірім. Философия ойлауєа, адам ґмірініѕ 
мəнін ашуєа, адам болуєа жəне əдемілікті сезінуге, болмыстыѕ 
тылсымын тануєа жалпылыќќа негізделеді. Философия байлыќ пен 
билікті жоєары ќоймауєа, ґлімнен ќорыќпауєа, еркіндікке їйретеді. 
55 жыл бўрын Ќазаќ КСР Єылым академиясыныѕ ќўрамында 
Философия жəне ќўќыќ институты ќўрылды. Осы елеулі оќиєа 
ќазаќ халќыныѕ білімі мен єылымы, мəдениеті дамуыныѕ жоєары 
деѕгейіне жеткендігін кґрсетті. 

Отан таєдыры – меніѕ таєдырым

Республика тарихындаєы осы елеулі оќиєаныѕ тарихи 
жаєдайын елестетіп кґрейікші. Геология саласында металлогендік 
картаны жїзеге асырєандары їшін Ќаныш Сəтбаев пен бір топ 
ќазаќстан єалымдары Лениндік сыйлыќ алады. «Абай жолы» 
романы їшін жазушы Мўхтар Əуезов осындай сылыќќа ие болады. 
Осы їдерістіѕ логикалыќ жалєасы ретінде ќазаќ халќыныѕ єылымы 
мен мəдениеті ќарќынды дамыды. Осы кезде Алматыда Философия 
жəне ќўќыќ институты ашылады.
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Отанымныѕ таєдыры меніѕ жеке ґмірбаянымныѕ баќытты 
кезеѕдерімен ќатар ґрілді. 1958 жылы М.В. Ломоносов атындаєы 
Мəскеу мемлекеттік университетініѕ аспирантурасын бітіріп, 
кандидаттыќ диссертациямды ќорєап, Ќазаќ КСР Єылым 
академиясыныѕ Философия жəне ќўќыќ институтыныѕ кіші 
єылыми ќызметкері болдым. Ол кездері институтты меніѕ єылыми 
бастамаларыма əрќашан ќолдау кґрсеткені їшін шексіз алєысымды 
айтып жїретін, академик Салыќ Зиманов басќарды. Зимановтан 
кейін институттыѕ екінші директоры бўєан дейін Ќазаќстан 
Компартиясы ОК єылым бґлімініѕ меѕгерушісі болып ќызмет 
атќарєан Тоќтаєали Жангелдин болды. 1973 жылы Философия 
жəне ќўќыќ институтын мен басќардым. Осылайша 15 жылда 
кіші єылыми ќызметкерден бастап, институт жетекшісі, Єылым 
академиясыныѕ вице-президенті жолынан ґттім.

Меніѕ ґмірім сəтті болды деп айта аламын. Атаќты єалымдар, 
əріптестерім əрќашан баєа жетпес кґмектерін кґрсетіп, сенім 
білдірді. Бір жылдан кейін Мəскеуден оралєан соѕ диалектикалыќ 
логика бойынша топтыѕ жетекшілігіне таєайындалдым, ол 
кезде небəрі 26 жаста єана едім. Біздерге – жас єалымдарєа 
ќазіргі жаратылыстанудыѕ, философия тарихыныѕ мəселелері, 
таным теориясыныѕ маѕызды мəселелерімен айналысуєа сенім 
білдірілді. Сол жылдары Ќазаќстанда жас философтарды білімге 
деген ќўштарлыќ, жоєары шыєармашылыќ алєа сїйреді. Біздіѕ 
тобымызда Лев Науменко, Мамия Баканидзе, Аєын Ќасымжанов 
сынды бірыѕєай талантты єалымдар жиналєан еді. Біздіѕ кейбір 
жўмыстарымыз əлемдік деѕгейде мойындалып, ґзіміз КСРО-ныѕ 
єылыми ортасында ґте аз уаќыт ішінде танымал бола бастадыќ. 
Біздіѕ топтыѕ Философия жəне ќўќыќ институтыныѕ ґзегіне 
айналуына Зиманов Салыќ Зиманўлыныѕ əкелік ќамќорлыєы їлкен 
əсер етті.   

Бїгінде маќтан етуге тўрарлыќ бірінші іргелі еѕбек бўл 
– «Логика жəне таным диалектикасы мəселесі». Кітап меніѕ 
жалпы жетекшілігіммен 1963 жылы жарыќќа шыќты. Ол бїкіл 
ќазаќстандыќ диалектика мен логикаєа, таным теориясына жол 
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ашты. Кґрнекті орыс философы Эвальд Ильенков ґз пікірінде 
былай жазды: «Бўл жўмыс жоспарын асыра айтамын деп ќорыќ-
пастан, логика жайлы жазатын ешбір автор аттап кете алмайтын 
диалектикалыќ логиканы зерттеуге ќосылєан ќомаќты їлес деп 
баєалауєа болады. Мўнда, расында да, бўл мəселеге байланысты 
біздіѕ əдебиетімізде ќол жеткізген жетістіктердіѕ бір тїйірін де 
жоєалтпастан пайдаланєан, сонымен ќатар, осыєан дейінгілермен 
салыстырєанда ілгері ќадам жасалєан». Белгілі єалымныѕ сґзі бізді 
шын мəнінде ќанаттандырып, жўмысќа жаѕа серпін берді. Біз бір 
орында тўрып ќалмастан, талпынып, одан əрі дамыдыќ. Біздіѕ 
тобымыздан єылыми бґлімдер ґсіп шыќты. Ґз идеяларымызбен біз 
бїкіл єалымдар ўжымына дем бере алдыќ. Институт ќабырєасында 
бірінші атаќты жўмыстыѕ артынан диалектикалыќ логика, таным 
теориясы мəселелері, заманауи жаратылыстану əдіснамасы 
бойынша ондаєан ќызыќты еѕбектер жазылды. Тґрт томдыќ 
жинаќ жарыќќа шыєып, КСРО жəне басќа елдердіѕ философтары 
тарапынан оѕ баєасын алды. 1984 жылы Философия жəне ќўќыќ 
институты ўжымы – диалектика мəселелерін зерттегені їшін Ќазаќ 
КСР-ініѕ Мемлекеттік сыйлыєын иеленді. Біз КСРО ЄА əр саладаєы 
450 академиялыќ институттарыныѕ ішіндегі жарыста бірінші орын 
алдыќ. Ќазаќстанда мўндай жетістіктерге їш академиялыќ ўжым 
– Геология институты, Металлургия жəне кен байыту институты, 
Философия жəне ќўќыќ институты єана ќол жеткізе алды. 
Философия жəне ќўќыќ институтыныѕ шыєармашылыќ негізін 
кґптеген талантты єалымдар: Ќажымўрат Əбішев, Əбдімəлік 
Нысанбаев, Мўрат Сəбитов, Александр Хамидов, Грета Соловьева, 
Нўрлан Сейтахметов, Ізбасар Ерєалиев, Сергей Колчигин, Мўхтар 
Изотов жəне басќалар ќўрады. Бўлар жоєары маманданєан білікті 
мамандар шоєыры, єылымєа барынша берілген адамдар. Олар 
ќандай ќиын кезеѕдерде де институтты тастап кетпеген, єылымныѕ 
ќаржыландырылуы нашарлап, айлар бойы еѕбекаќы кешіктірілген 
кездерде де кəсіптеріне адал бола білген азаматтар.
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Арќа сїйеуге болатын адам

Мен 41 кандидат жəне 16 єылым докторларын дайындап, 
кґптеген жас єалымдардыѕ шыєармашылыќ жолдарында кґмек 
бердім. Солардыѕ ішінен ґз оќушым жəне əріптесім Мўхтар Зиядаўлы 
Изотовты ерекше атап ґткім келеді. Оныѕ «Отан игілігі їшін бірге 
ќызмет етеміз» деген есте ќаларлыќ атпен берілген сўхбатымен 
бар ыќыласыммен таныстып шыќтым. Бўл біздіѕ ґміріміздіѕ 
кґптеген мəселелерін ќамтыєан маѕызды жўмыс. Мўхтар Изотов 
– Философия, саясаттану жəне дінтану институтыныѕ талантты 
ќызметкерлерініѕ бірі. Біздіѕ достыєымыз ерекше басталды: мен 
оныѕ кандидаттыќ диссертациясыныѕ оппоненті болдым. Жўмыс 
маєан ќатты ўнады. Мен еѕ ќиын єылыми мəселелерді жетілдіруге 
ќабілетті, ойлы философты кґрдім. Оныѕ шыєармашылыќ ґсу жолын 
отыз жылдыѕ кґлемінде баќылап келемін, меніѕ їмітім аќталды. 
Мўхтар Зиядаўлы кґптеген ќызыќты монографиялардыѕ авторы. 
Сонымен бірге оныѕ адами ќасиетін де айта кеткім келеді, оны 
табиєи біртўтас деп айтуєа болады. Ќазіргі кезеѕде ґкінішке ќарай 
ќарапайымдылыќ, адамгершіліктік, инабаттылыќ сияќты ерекше 
мінездер азайып барады. Ол кґзтартарлыќ ґтініштерге жоламай, 
шулы жиындардан аулаќ жїреді. Біраќ оны жаќсы білетін адамдар 
ќиын кезеѕде оныѕ кґмекке келетінін жаќсы біледі. Мен ґз ґмірімде 
кґптеген адамдармен, оныѕ ішінде ґте жаєымды – шенеуніктермен 
де, жоєары ќызметтегі бюрократтармен де кездестім. Біраќ жылдар 
ґте келе адам ќызметінен босайды. Сонымен бітті бəрі жоќ. Мўхтар 
болса ешбір регалия мен атаќтан тыс, ґзімен-ґзі ќызыќты, ґз 
идеясы, ойы, ісі бар жан. 

Ілгері басќан жїйелі ќадам

Ќоєамдаєы жаѕєырулардыѕ ќажеттілігі жайлы Президент 
Нўрсўлтан Назарбаев «Ќазаќстанныѕ əлеуметтік жаѕєыруы: 
жалпыєа ортаќ еѕбек ќоєамына жиырма ќадам» маќаласында 
жазєан еді. Біз бўл жолдыѕ бастауында тўрмыз. Кейбір кемшіліктері 
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болса да экономикалыќ ќатынастардыѕ нарыќтыќ жїйесі ќўрылды. 
Мемлекет басшысы «алдымен экономика, содан соѕ саясат» 
деп бірнеше рет баса назар аударєан еді. Тўтастай алєанда бўл 
дўрыс концепция еді. Алайда ќазір экономикамен ќатар саяси 
жаѕєырулардыѕ уаќыты келді. Ќазаќстан ќоєамыныѕ алдында ары 
ќарай демократиялану маќсаты тўр. 

Мен туєан отбасымдай ыстыќ ўжымыма байланысты маѕызды 
оќиєаларды назардан тыс ќалдырмай мўќият ќадаєалаймын. 
Мені ќуандыратыны онда – жолдастыќ ынтымаќтастыќ, жас 
таланттарды ќолдау, шыєармашылыќ ізденіс жəне еркі, ойлау 
рухы саќталып ќалєан. Бїгінде институттыѕ философ-єалымдары 
ќоєамдыќ дамудыѕ алдыѕєы легінде. Оларсыз мен философиялыќ 
єылымныѕ болашаєын, ќоєамдаєы ауќымды ґзгерістерді кґзіме 
елестете алмаймын. 



186             Философиялыќ сўхбат мїйісі

ИНСТИТУТ ТАРИХЫ:
НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАР ХРОНИКАСЫ 

1955 
Қазақ КСР Ғылым академиясының жүйесінде ҚазКСР ҒА 

Философия және құқық секторы құрылды.

1956–1957
 ҚазКСР ҒА Философия және құқық секторының жетекшісі 

философия ғылымдарының кандидаты, профессор Қ.Б. Бей-
сембиевтің «Мировоззрения Абая Кунанбаева» атты 
монографиясы жарық көрді. Қ.Б. Бейсембиевтің жетекшілігімен 
«ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы қоғамдық 
ойдың тарихы» кітабы басылып шықты.



              Институт тарихы:                                       187 
негізгі оќиєалар хроникасы                     

 1958
Философия және құқық секторы 

Қазақ КСР Ғылым академиясының 
Философия және құқық ғылыми-
зерттеу институты болып қайта 
құрылды. ҚазКСР ҒА Философия 
және құқық институтының Бірінші 
директоры – отандық заң ғылым-
дарының патриархы, академик                
С.З. Зиманов болды. 

1959–1963
Бұл кездері көрнекті қазақстандық философ Ж.М. Әбділ-

диннің басқаруымен институтта диалектикалық логика бойынша 
ірі философиялық мектеп қалыптасты.

Г.А. Югайдың «Проблемы целостности организма (фило-
софский анализ)» және «О категориях части и целого» атты 
еңбектері шықты.

«Проблемы логики и диалектики познания» атты ұжымдық 
монография (Ж.М. Әбділдин, А.Х. Қасымжанов, Л.К. Науменко, 
М.И. Баканидзе) жарық көрді.

 
1964–1966

Қазіргі кезеңдегі жаратылыстанудың әдістемелік мәселелері 
бойынша I Бүкілодақтық Конференция өтті. Жаратылыстанудың 
философиялық мәселелері белсенді түрде зерттеле бастады. «Воп-
росы философии» журналында Ә.Н. Нысанбаевтың «Математика и 
принцип соответствия» атты мақаласы жарияланды.

 
1967–1970

Ж.М. Әбділдиннің «Проблема начала в теоретическом познании», 
Г.А. Югай мен Л.К. Науменконың ««Капитал» К. Маркса и мето-
дология научного исследования»» атты кітаптары басылып шықты.
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Диалектикалық логика бойынша 1968 ж. I Бүкілодақтық 
симпозиум (Алматы қ.) өткізілді. Алматыда бұл форумның өтуі 
диалектикалық логика бойынша қазақстандық мектептің үлкен 
жетістіктерін мойындаудың белгісі еді.

Философия және құқық 
институтының директоры болып 
партия жетекшісі, философия 
ғылымдарының кандидаты                     
Т. Жангелдин (1970 ж.) тағайын-
далды.

«Материалистическая диа-
лектика как методология» атты 
ұжымдық монография жарық 
көрді. Авторлар ұжымы –              
Ж.М. Әбділдин, Ю.В. Сачков,  
В.В. Шеляг, Ә.Н. Нысанбаев. 

1971–1974
Алғаш рет Институттың шығармашылық ұжымы әл-Фарабидің 

«Философиялық трактаттарын» (аудармашылар – Б.Я. Ошерович, 
А.В. Сагадеев, А.С. Иванов, И.О. Мохаммед, Е.Д. Харенко), 
«Әлеуметтік-этикалық трактат-
тарды» орысшаға (аударма 
Б.Я. Ошеровичтікі, редактор 
А.В. Сагадеев) және қазақшаға 
(аудармашылар – Қ. Сағындықов, 
Г. Жанғалин, М. Ишмухамедов) 
аударып, басып шығарды. 

Философия ғылымдарының 
докторы, профессор Ж.М. Әб-
ділдин Қазақ КСР ҒА Философия 
және құқық институтының 
(1974 ж.) директоры болып 
тағайындалды.
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Ж.М. Әбділдин мен Ә.Н. Нысанбаев «Диалектико-логические 
принципы построения теории» атты монографиясы үшін Ш.Ш. Уә-
лиханов атындағы қоғамдық және географиялық ғылымдар 
саласындағы бірінші академиялық сыйлықпен марапатталды. 

1975–1976
Әл-Фарабидің «Логикалық трактаттары» мен «Математи-

калық трактаттары» (аудармашылар – К. Сағындықов, Г. Жанға-
лин, М. Ишмухамедов) аударылып, жарияланды.

Авторлар ұжымы Ж.М. Әбділдин, Т.Х. Рысқалиев, Н.К. Мұқи-
танов, А.А. Ивакин және басқалар дайындаған «Роль принципа 
конкретности в современной науке» атты кітап жарық көрді. 

Г.Г. Соловьеваның «О роли сомнения в познании» 
монографиясы жарық көрді.

«Принцип противоречия в современной науке» – атты 
ұжымдық монография жарық көрді. Авторлары – Ж.М. Әбділдин, 
Ә.Н. Нысанбаев, М.И. Баканидзе, М.С. Сәбитов және т.б.

 
1977

КСРО ғалымдары мен шетелдік қонақтар қатынасқан 
диалектикалық логика бойынша II Бүкілодақтық симпозиум 
өткізілді. 

1978–1980
Ж.М. Әбділдин мен А.С. Балғымбаевтың «Диалектика 

активности субъекта в научном познании» атты кітабы шықты.
«Соотношение формального и содержательного в научном 

познании» атты (Ж.М. Әбділдин, М.С. Орынбеков, Ә.Н. Нысанбаев, 
А.А. Хамидов және т.б.) ұжымдық монография жарық көрді.

«Роль категории «идея» в научном познании» атты ұжымдық 
монография жарық көрді. Авторлары – Ж.М. Әбділдин, И.Е. Ерға-
лиев, Г.Г. Соловьева, М.С. Орынбеков, М.С. Сәбитов.
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Ж.М. Әбділдин мен Қ.Ә. Әбішевтің «Формирование 
логического строя мышления в процессе практической деятель-
ности» атты кітабы басылып шықты.

 
1981

 Институтқа социалистік жарыста жеңіске жеткені үшін КСРО 
ҒА және Кәсіподақтардың ОК ауыспалы Қызыл туы табыс етілді. 

 

1982–1985
 «Принцип противоречия в социальном познании» атты 

ұжымдық монография басылып шықты. Авторлар ұжымы –   
М.М. Баканидзе, А.А. Хамидов, В.И. Ротницкий және басқалар.

«О логическом учении аль-Фараби» (М.С. Бурабаев,                                   
Ғ.Қ. Құрманғалиева және басқалар) атты ұжымдық монографиясы 
жарыққа шықты.

Ж.М. Әбділдин Қаз КСР Ғылым академиясының академигі 
болып сайланды (1983 ж).

Авторлар ұжымына: Ж.М. Әбділдинге – жоба жетекшісі,                    
М.И. Баканидзеге, А.А. Ивакинге, Л.К. Науменкоға, Ә.Н. Нысан-
баевқа және М.С. Сәбитовке «Исследование основных принципов 
материалистической диалектики и их роли в научном познании» 
атты монографиялық топтамасы үшін (1967–1982 жж.) ғылым мен 
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техника саласындағы ҚазКСР-ның 
Мемлекеттік сыйлығы берілді.

Философия институтының 
директоры болып Қазақ КСР ҒА 
академигі, заң ғылымдарының 
докторы, профессор М.Т. Байма-
ханов (1985 ж.) тағайындалды.

М.М. Сужиковтың « Вымыслы 
и действительность» атты жұмысы 
жарық көрді. 

«Диалектическая логика» 
(1985–1987 жж.) атты төрт том-
дық ұжымдық монография дайын-
далып, баспадан шықты. (Авторлар ұжымы – Ж.М. Әбділдин, 
Ә.Н. Нысанбаев, М.И. Баканидзе, А.А. Хамидов, Р.Қ. Қадыржанов, 
А.Г. Косиченко, М.С. Орынбеков, Қ.Ә. Әбішев, Г.Г. Соловьева, 
І.Е. Ерғалиев, С.Ю. Колчигин, А.А. Ивакин, Н.К. Мұқитанов және 
басқалар).

«Әл-Фарабидің тарихи–философиялық трактаттары» (аудар-
машылар – К.Х. Тәжікова, Н. Караев) аударылып, баспадан шықты.

«Методологические проблемы развития научного 
познания» (Ж.М. Әбділдин, С.Ю. Колчигин, М.С. Сәбитов және 
басқалар) атты ұжымдық монография жарық көрді.

«Диалектика и этика» атты кітап шықты. Авторлар ұжымы 
– А.А. Хамидов, А.Б. Қапышев, Ғ.Ғ. Ақмамбетов, Л.М. Вайсберг,            
Г.С. Батищев, Н.Ж. Жәнділдин және т.б.

1986–1987
«Современные методологические проблемы теории 

относительности и гравитации» атты кітап басылып шықты. 
Авторлар ұжымы – Ә.Н. Нысанбаев, А.Г. Косиченко және т.б.

«Философско-методологические про блемы науки» атты 
ұжымдық монографиясы жарық көрді. Авторлар ұжымы – Ә.Н. Ны-
санбаев, А.Г. Косиченко, Л.М. Чечин, Р.Қ. Қадыржанов және т.б.
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Әл-Фарабидің «Жаратылыстанулық трактаттары» басылып 
шықты.

Қ.Ш. Нұрланованың «Эстетика художественной культуры 
казахского народа» атты кітабы жарық көрді. 

«Философия. Мировоззрение. Практика» ұжымдық 
монографиясы жарыққа шықты. Авторлар ұжымы – А.А. Хамидов, 
А.Б. Қапышев, Д.К. Кішібеков, С.Ю. Колчигин, М.С. Әженов,                 
А.Г. Косиченко, Ә.Н. Нысанбаев, Г.Г. Соловьева.  

1988–1989
ҚазКСР ҒА Философия және құқық институтының 

құрамында ұлттық және ұлтаралық қатынастарды зерттеу 
Орталығы құрылды. Жетекшісі – философия ғылымдарының 
докторы, профессор М.М. Сужиков болды. Орталықта –                                                
А.К. Арғымбаев, А.К. Котов,    Ғ. Есім, Г.В. Малинин, С.Е. Нұрмұратов, 
З.Н. Сәрсенбаева, И.П. Хан, Б.Х. Хасанов және т.б. жұмыс істеді.

«Методологические проблемы взаимодействия наук при 
изучении земли» атты институтаралық конференция өткізілді.

М.М. Сужиков пен Ғ.С. Сапарғалиевтің «Некоторые фило-
софско-правовые проблемы совершенствования культуры меж-
национальных отношений» атты еңбегі жарық көрді.

«Диалектика свободы как творчества» кітабы шықты. 
Авторлар ұжымы – Ж.М. Әбділдин, Р.Ж. Әбділдина, Н.К. Сейтах-
метов, А.Б. Қапышев.

«Я и общество» атты кітап жарыққа шықты, құрастырушылар 
– Ғ.Ғ. Ақмамбетов, А.А. Хамидов. 

 
1990

 Диалектикалық логика бойынша III Бүкілодақтық симпозиум 
өткізілді (Алматы қ.).

Г.Г. Соловьеваның «Негативная диалектика. Два образа 
критической теории Т.В. Адорно» атты монографиясы жарық көрді.

Ж.М. Әбділдин, Ә.Н. Нысанбаев, М.С. Сәбитов, А.Г. Коси-
ченко, Р.Қ. Қадыржанов және т.б. авторлар ұжымының: «Ло-гико-
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гносеологический анализ науки», 
«Генезис категориального аппарата 
науки» және «Математизация науки: 
социокультурные и методологи-
ческие проблемы» кітаптары басы-
лып шықты.

Қаз КСР ҰҒА корреспондент-
мүшесі, философия ғылымдары-
ның докторы, профессор Ә.Н. Ны-
санбаев (1990 ж.) Философия және 
құқық институтының директоры 
болып тағайындалды. Академик 
Ә.Н. Нысанбаев Институтты 21 жыл 
(1990–2011 жж.) басқарды.

1991–1992
Философия және құқық инстиутының негізінде Қазақ КСР 

Философия институты құрылды ( Қаз КСР ҒА Президиумының 
1991 жылғы 28 қарашадағы № 680 қаулысы ). 

Қазақ тілінде алғашқы «Философия» оқулығы басылып шық-
ты. (Ж.М. Әбділдин, Қ.Ә. Әбішев, Ә.Н. Нысанбаев, І.Е. Ерғалиев, 
А.К. Қасабек, Д.К. Кішібеков және т.б.)

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті-
мен бірге көрнекті неміс философы И. Канттың туғанына 250 жыл 
толуына орай Халықаралық ғылыми-теориялық конференция 
өткізілді. 

«Әлем мәдениет арқылы» қазақстандық қауымдастықпен 
бірге рухани келісім жайында бірінші Бүкіләлемдік конгресс 
ұйымдастырылды.

Р.Қ. Қадыржановтың «Проблемы социально-культурной 
природы математического познания» атты кітабы жарық көрді.

А.Г. Косиченконың «Научное творчество» атты жеке 
монографиясы жарық көрді.
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Ә.Н. Нысанбаев пен Т.Ы. Әбжановтың «Адамға қарай 
бетбұрыс» атты оқулығы жарық көрді.

М.М. Сужиковтың «Напряженность или гармонизация? 
(развитие межнациональных отношений в Казахстане)» атты 
еңбегі жарияланды.

А.А. Хамидовтың «Категории и культура» атты кітабы 
басылып шықты.

1993
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетімен бірге 

«Шығыс–Батыс: мәдениеттер сұхбаты» атты I Халықаралық 
симпозиум өткізілді.

Мәскеуде өткен XIX Бүкіләлемдік философиялық конгресте 
Ж.М. Әбділдин, Ә.Н. Нысанбаев, А.Б. Қапышев, А.А. Хамидов 
және т.б. ғылыми баяндамалар жасады.

Ә.Н. Нысанбаев, Т.Ы. Әбжанов қазақ тілінде «Ақыл. Парасат. 
Адамгершілік» атты оқу құралын шығарды.

Екі бөлімнен тұратын «Социокультурные и мировоззренчес-
кие основания развития современной науки» (Ә.Н. Нысанбаев, 
Р.Қ. Қадыржанов және т. б.) атты кітап баспадан шықты.

Әл-Фарабидің «Музыка мен поэзия жайындағы трактаттары» 
жарияланды.

«Жеке тұлға дамуындағы мән және бүтіндік категориялары-
ның қалыптасуы». (Қ.Ә. Әбішев, Е.А. Әубәкіров, В.И. Ротницкий, 
Т.М. Туманова, А.А. Хамидов) атты авторлар ұжымының кітабы 
жарық көрді.

С.Н. Ақатайдың «Мировоззренческий синкретизм казахов» 
атты кітабы шықты.

С.Ю. Колчигиннің «Логика целостного мировоззрения» 
монографиясы жарияланды.

Н.Қ. Сейтахметовтың «Личностный смысл философской 
культуры» атты кітабы жарық көрді.

М.М. Сужиковтың «Межнациональные отношения в Казах-
стане: теория и практика регулирования» атты еңбегі шықты.
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1994–1995
Ә.Н. Нысанбаев пен Т.Ы. Әбжановтың «Ойлау тарихының 

белестері» атты оқу құралы шықты.
Ж.М. Әбділдинге Президенттік бейбітшілік және рухани 

келісім сыйлығы берілді.
Әл-Фарабидің «Таңдаулы трактаттары» басылып шықты. 
Философия институты Әл–Фараби атындағы Қазақ 

мемлекеттік ұлттық университетімен бірігіп «Шығыс-Батыс: 
мәдениеттер сұхбаты» атты II Халықаралық симпозиум өткізді.

Философия институты Әдебиет және өнер институтымен 
бірге «ХХІ ғасыр қарсаңындағы Абайдың рухани мұрасы» атты 
ғылыми-теориялық конференция өткізді.

«Қазақ даласының ойшылдары» сериясы бойынша «IX–
XII ғасырлардағы Қазақстандағы қоғамдық ой» (бірінші кітап)            
(М.С. Орынбеков, Ж.А. Алтаев, Ә. Нысанбаев, А. Мейірманов 
және т. б.) басылып шықты.

ҚР ҰҒА Философия институты Дүниежүзі қазақтарының 
қауымдастығымен және Х.А. Ясауи атындағы Халықаралық 
университетімен бірге «Қазақ диаспорасы: мәселелері мен 
болашағы» атты Халықаралық симпозум өткізді. 

«Человек в мире отчуждения» атты ұжымдық монография 
жарық көрді. Авторлар ұжымы – Қ.Ә. Әбішев, А.А. Хамидов,               
А.З. Камалиденова және т.б.

Ә.Н. Нысанбаев, А.Г. Косиченко, Р.Қ. Қадыржановтардың 
«Философский анализ науки в контексте социокультурной 
трансформации общества» монографиясы жарық көрді.

М.С. Орынбековтің «Ежелгі қазақтардың дүниетанымы», 
«Абайдың философиялық көзқарастары» мен «Философия және 
Абай дүниетанымы» ұжымдық монографиялары жарық көрді.

 
1996–1998

Ә.Н. Нысанбаев, Е.М. Арынов, Б.Ж. Есекеевтердің «Новый 
Казахстан: 5 лет независимого развития» (орыс және ағылшын 
тілдерінде) монографиясы шықты.
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Қазақстанның даму институтымен және Қазақстанның 
әлеуметтік ғылымдар академиясымен бірге «Устойчивое развитие 
Казахстана: проблемы и перспективы» атты Халықаралық 
семинар өткізілді. 

«Восточная философия: история и современность» 
Республикалық ғылыми-теориялық конференциясы өткізілді. 

«Философия. Қоғам. Ғылым» атты ғылыми-теориялық 
конференция өткізіліп, соның қорытындысы бойынша 
«Философия. Қоғам. Ғылым» атты кітап жарияланды.

Ә.Н. Нысанбаев пен А.Т. Тайжановтың «М.О. Әуезовтің 
рухани мұрасындағы этномәдени дәстүрлер» атты кітабы шықты.

Г.В. Малининнің «Межнациональное согласие в Казахстане: 
проблемы, противоречия, перспективы» атты монографиясы 
жарық көрді.

«Методология науки в контексте взаимодействия восточной 
и западной культур» (Ә.Н. Нысанбаев. М.З. Изотов және т.б.) атты 
ұжымдық монография шықты.

«Философия Абу Насра аль-Фараби» (Құрманғалиева Ғ.Қ., 
Бурабаев М.С., Кенесарин А.М., Қоянбаева Г.Р., Жолмұхамедова 
Н.Х. және т.б.) атты монография жарияланды.

«Қазақстан Республикасы-
ның Еуразиялық интеграция-
лық саясаты: мәселелері мен 
болашағы», «Қазіргі Қазақстан-
дағы саяси көшбасшылық: 
әдістемелік, әдіскерлік және 
теориялық қырлары» атты 
ғылыми-қолданбалы зерттеуле-
рі жүргізілді.

1999 
Институт ҚР ҒМ-ҒА 

Философия және саясаттану 
институты болып өзгерілді.
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Институтта «Адам әлемi – Мир человека» журнал шыға 
бастады. 

Ә.Н. Нысанбаевтың түрік тіліндегі «Kazak turklerini 
Aydinlatanlara Nisanbaev’in Bakisi». Hazirlayan Prof. Dr. Sadik Tural 
атты кітабы шықты.

Р.Қ. Қадыржановтың ағылшын тіліндегі «The New Elite in Post–
Kommunist Eastern Europe» (Editors V. Shlapentokh, Ch. Vanderpood 
and B.Doktorov, Texas A.M. University Press) монографияда «The 
Ruling Elite of Kazakhstan in the Transition Period»атты мақаласы 
жарияланды.

Астанада «Идеи и реальность евразийства» (авторлар 
–  С.Ю. Колчигин, Г.Г. Соловьева, Ә.Н. Нысанбаев және т. б.) 
ұжымдық монографиясы басылып шықты.

А.Б. Қапышев пен С.Ю. Колчигиннің «Философия Грядущего» 
атты кітабы жарық көрді.

2000–2001
«История диалектики» атты (Ж.М. Әбділдин. С.Ю. Колчигин, 

Г.Г. Соловьева және т.б.) екі томдық жарық көрді.
«Әл–Фараби мұрасы және әлемдік мәдениет» атты 

Халықаралық конгресс өткізілді.
С.Е. Нұрмұратовтың «Рухани құндылықтар әлемi: әлеуметтiк-

философиялық талдау» атты кітабы шықты.
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Венгрияда «Europe: Expectations and Reality. The Challenge 
for the Social Sciences. The Second European Social Sciences 
Conference was supported by UNESCO Paris, 1999» жинағында 
Р.Қ. Қадыржановтың «Ethnonationalism and problems of nation–
building in transitional societies: the case of Kazakhstan» атты 
мақаласы жарияланды. 

Сәбетқазы Ақатайдың «Древние культы и традиционная 
культура казахского народа» атты кітабы шықты.

«Қазақ даласының ойшылдары», екінші кітап (XIII–XV ғғ.) 
және үшінші кітап (XVI–XVIII ғғ.). (І.Е. Ергалиев, Г.Ғ. Барлыбаева,              
Қ.Ұ. Әлжан, Ж.Б. Ошақбаева, К.М. Қоңырбаева, Қ.Ш. Нұрланова, 
С.Е. Нұрмұратов және т.б.) ұжымдық монография басылып шықты.

Ә.Н. Нысанбаевтың «Философия взаимопонимания» атты 
жеке монографиясы шықты.

Анкарада түрік тілінде «Kazakistan’da Dede Korkut» (yay. Haz.: 
Abdimalik Nisanbaev. An kara: AYK Atatürk kültür Merkezi Baskanligi, 
2000). атты кітап шықты.

Б.С. Жүсіпов М.О. Әуезов атындағы жас ғалымдар 
сыйлығының лауреаты атанды.

 
2002

«Жаһандану және Орталық Азия елдеріндегі конфессия-
аралық сұхбат» атты Халықаралық конференция өтті. Конферен-
ция материалдары бойынша осы атпен кітап жарық көрді. 

«Отчуждение и проблемы экологии (на материалах 
Казахстана)» атты монография жарық көрді.

Ә.Н. Нысанбаев, Г.В. Малинин, В.Ю. Дунаев, В.Д. Курган-
скаяның «Теория и практика межкультурного взаимодействия в 
современном Казахстане» атты оқу құралы жарияланды.

Г.Г. Соловьеваның «Современная западная философия: от 
Серена Кьеркегора до Жака Деррида» атты жеке монографиясы 
шықты.

Б.М. Сатершиновтің «Қазақстан мәдениетiнiң тарихы мен 
теориясының кейбiр мәселелерi» атты кітабы шықты.
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«Перспективы формирования гражданского общества в 
Казахстане» және «Модель межэтнического и межкультурного 
взаимодействия в современном Казахстане» атты ғылыми-
практикалық конференция өткізілді.

«Проблемы формирования гражданского общества в 
Казахстане» мен «Мультикультурное общество в Казахстане: 
модели, проблемы, перспективы» атты конферен ция 
материалдары бойынша кітап басылып шықты. 

Тегеранда (ECO Cultural institute, Tehran, 2002) Ә.Н. Нысан-
баевтың «Қазақ философиясы» кітабы жарық көрді.

А. Сағиқызы М.О. Әуезов атындағы жас ғалымдар 
сыйлығының лауреаты атанды.

 
2003

«Әл-Фараби» қоғамдық-
саяси журналы шыға бастады.

Институт «Мәдени мұра» 
(2004–2009 жж.) Мемлекеттік 
бағдарламасының ұйымдас-
тырушысы және орындаушысы 
болды. Бағдарлама аясында 
«Әлемдік философиялық 
мұра» сериясымен 20 том, 
«Ежелгі дәуірден қазіргі 
кезеңге дейінгі қазақтың 
философиялық мұрасы» 
сериясынан 20 том, «Әл-Фа-
раби» еңбектері бойыша 10 
том, «Әлемдік психологиялық мұра» еңбектері бойынша 10 том 
шықты. Томдарды құрастырушылар мен аудармашылар: 
Ә.Н. Нысанбаев, Қ.Ұ. Әлжан, Қ.Ә. Әбішев, Н.Ж. Бәйтенова,                 
Т.Х. Ғабитов, Ж.Ж. Молдабеков, Ғ.Қ. Құрманғалиева, Н.Л. Сей-
тахметова, Ж. Сандыбаев, Д.Т. Кенжетаев, С.Ю. Колчигин, А.Г. Ко-
сиченко, А.Т. Құлсариева, Ж.М. Мүтәліпов, А.Д. Құрманалиева, 
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С.Е. Нұрмұратов, Г.Ж. Нұрышева, Д.С. Раев, Б.М. Сатершинов,    
А.С. Сағиқызы, Г.Г. Соловьева, Ж.Б. Ошақбаева, К. Затов, Л. Асқар, 
К.М. Қоңырбаева және т.б. 

«Академик Ж.М. Әбділдиннің еңбектерінің шетелдерде 
бағалануы» атты кітап шықты. 

«Философия в духовном развитии человека» (В.Ю. Дунаев, 
С.Ю. Колчигин, А.Г. Косиченко, А.А. Хамидов және т.б.) атты 
ұжымдық монография жарық көрді.

І.Е. Ерғалидың «Философия как духовная деятельность» атты 
монографиясы жарық көрді.

Институт ғалымдарының Ыстамбұл қаласында өткен ХХІ 
Бүкіләлемдік философиялық конгреске арналған ұжымдық 
монографиясы шықты. Конгресте Ә.Н. Нысанбаев, Қ.Ә. Әбішев, 
Р.Қ. Қадыржанов Қ.Ұ.Әлжан ғылыми баяндамалар жасады.

Г.К. Шалабаева, Г.Ә. Нарбекова және Р.С. Сартаевалардың 
«Культура Казахстана в мировом культурном пространстве» атты 
кітабы шықты.

2003–2005 жж. «Жалпыұлттық идея қазіргі Қазақстанның 
тұрақты дамуының теориясы мен практикасының негізі 
ретінде» негізгі іргелі зерттеулер бойынша «Жаһандану 
кезеңіндегі Қазақстанның қайта құру жүйесінің философиялық-
саясаттанулық негізі» іргелі зерттеудің бағдарламасы орындалды. 
Барлығы – 11 ғылыми-зерттеу жобалары.

 
2004

«Қазақ даласының ойшылдары» (XVIII–XIX ғғ.) атты                     
(С.Е. Нұрмұратов, Қ.Ұ. Әлжан, Г.Г. Барлыбаева, Ж.Б. Ошақбаева, 
К.М. Қоңырбаева, Қ.Ш. Нұрланова, А.Д. Мейірманов және т. б.) 
ұжымдық монографиясының төртінші кітабы шықты. 

Ә.Н. Нысанбавтың «Глобализация и проблемы межкуль-
турного диалога» атты екі томдық монографиясы жарық көрді. 

Мәскеудегі Ильенков оқуларына Институт ғалымдары 
дайындаған «Феномен Э.В. Ильенкова: взгляд из современности» 
атты ұжымдық монография шықты.
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«Религия в политике и культуре современного Казахстана» 
(Астана: Елорда). Авторлары – Ә.Н. Нысанбаев, В.Ю. Дунаев, 
С.Ю. Колчигин, А.Г. Косиченко, А.А. Хамидов және т.б.

Шанхайда профессор Дж. Маклиннің қатысуымен «Мәдени 
мұра және әлеуметтік прогресс» (Вашингтон, құндылықтар мен 
философияны зерттейтін Халықаралық Кеңес) атты Халықаралық 
конференция өтті. 

Ә.Н. Нысанбаевтың ағылшын тілінде «Kazakhstan: Cultural 
Inheritance and Social Transformation» (США, Вашингтон, 2004 г.) 
атты монографиясы жарық көрді.

 
2005

Ә.Н. Нысанбаев пен Г.В. Малининнің «Нурсултан Назарбаев: 
Казахстан – территория мира и согласия» монографиясы жарық 
көрді.

«Аль-Фараби и развитие восточной философии», 
«Философия аль-Фараби и исламская духовность» атты ұжымдық 
монографиялар шықты.
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А.Б. Қапышев пен С.Ю. Колчигиннің «Онтология Духа» атты 
кітабы жарық көрді. 

«Философия и будущее ци вилизации» атты IV Бүкілресейлік 
философиялық конгресте (Мәскеу қ.) Ә.Н. Нысанбаев, С.Е. Нұр-
мұратов, А.Г. Косиченко, Қ.Ұ. Әлжан т.б. баяндамалар жасады. 

Новосибирскіде Ә.Н. Нысанбаев пен О.В. Нечипоренконың 
«Россия и Казахстан в ХХI веке: опыт модернизационных 
реформ» атты моногра фиясы жарияланды. 

Қ.Ұ. Әлжанның «Қашқари кеңiстiгi және оның дүниетанымдық 
бағдарлары» атты кітабы жарық көрді.

«Қазақ диаспорасы: бүгіні мен ертеңі». Қазахская диаспора: 
настоящее и будущее» атты ұжымдық монография шықты.

 
2006

Ә.Н. Нысанбаевтың «15 лет независимости Казахстана: ста-
новление нового общественного сознания» атты монографиясы 
басылып шықты.

«Человек и мир в казахской философии XVIII–XIX веков» 
(Қ.Ұ. Әлжан) атты кітап жарық көрді.

«Мир ценностей аль-Фараби и аксиология XXI века», 
«Казахстан в условиях глобализации: философско-полито-
логический анализ», «Общенациональная идея Казахстана: 
опыт философско-политологического анализа» атты ұжымдық 
монографиялар жарық көрді.

Ә.Н. Нысанбаев, Н.Г. Аюпов, Т.Х. Ғабитовтердің «Тюркская 
философия: десять вопросов и ответов» атты кітабы шықты.

М.З. Изотов, В.А. Фидирко және М.С. Шайкемелевтердің 
«Наука в Казахстане: история и современность» (бірінші кітап) 
атты монографиясы жарық көрді.

2006–2008 жж. Институт ғалымдары «Қазіргі жаһандану 
жағдайы аясындағы Қазақстанның жедел жаңғыруының 
ғылыми-әдістемелік стратегиясын дамыту, Қазақстанның еркін 
демократиялық қоғамға өтуінің әлеуметтік-экономикалық, саяси 
және мәдени-тарихи үлгілері мен тетіктерін жүйелі негіздеу мен 
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жетілдіру» бағдарламасының негізгі басымдылық бойынша: 
«Қазіргі Қазақстанның тұрақты дамуының тұғыры жалпыұлттық 
идеяның ғылыми-әдістемелік негізін дамыту» приоритеті 
бойынша 18 ғылыми-зерттеу жобасымен жұмыс істеді.

2007
Ә.Н. Нысанбаевтың «Тәуелсiздiк. Демократия. Гуманизм» 

атты кітабы шықты.
ҚР ҰҒА академик Ә.Н. Нысанбаевтың 70-жылдығына 

арналған «Жаһандану жағдайындағы Қазақстанның тұрақты 
дамуы: зерттеу тәжірибелері, мәселелері мен болашағы» 
атты Халықаралық ғылыми-теориялық конферен ция өткізілді. 
Конференцияның материалдары бойынша «Тұлға. Таным. 
Шығармашылық» атты жинақ шығарылды.

С.Ю. Колчигин мен А.Б. Қапышев Ш. Уәлиханов атындағы 
сыйлықтың лауреаттары атанды. 

А.С. Мансұрова М. Әуезов атындағы жас ғалымдар 
сыйлығының лауреаты атанды.

В.Ю. Дунаевтың «Онтологические основания социогумани-
тарной рефлексии» атты монографиясы жарияланды.

«Власть как ценность и власть ценностей» атты ұжымдық 
монография жарық көрді.

«Еуразиялық интеграция және қазақ диаспорасы» атты 
ұжымдық монография жарық көрді.

2008
«Академик Ж.М. Абдильдин и мировая философия» атты 

кітап басылып шықты.
«Содержание и мобилизующий потенциал общенациональ-

ной идеи». (А.Г. Косиченко, Ә.Н. Нысанбаев, С.Ю. Колчигин,                
С.Е. Нұрмұратов, А.А. Хамидов және т. б.), «Актуальные проблемы 
межэтнических отношений в современном Казахстане» атты 
жинақтар шықты.



204             Философиялыќ сўхбат мїйісі

Астанада «Әлемдік философияны дамытудың келелі мәселе-
лері» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция өтті.

Мемлекеттік «Мәдени мұра» (2004–2009 жж.) бағдарлама 
бойынша 20-томдық «Қазақ халқының ежелгі заманнан 
бүгінгі күнге дейінгі философиялық мұрасы» және 20-томдық 
«Әлемдік философиялық мұра» топтамасы бойынша институт 
кітаптарының тұсаукесері өтті. 

«Мәдени мұра» Мемлекеттік бағдарламасы бойынша әл-
Фараби шығармаларының 10 томдығы шықты.

XXII Бүкіләлемдік философиялық конгреске Институт 
қызметкерлерінің «ХХII Всемирный философский конгресс. 
Доклады казахстанской делегации» (Сеул, Корей Республикасы) 
және Институттың 50-жылдығына арналған «Проблемы 
современной философии и политологии в контексте национальной 
идеи Казахстана» атты ғылыми еңбектер жинағы басылып шықты.

«Философия және саясаттану институтына – 50 жыл. Идеялары, 
тұғыры, тағдыры» атты мерекелік басылым жарық көрді.

2009
Ұжымдық және жеке монографиялар жарияланды:
1. Евразийство в XXI веке: проблемы и перспективы.
2.  Формирование толерантного сознания в современном 

казахстанском обществе.
3.  Философия в контексте глобализации. 
4.  Фетхуллах Гюлен и современный мир: толерантность, 

диалог, взаимопонимание. 
5.  Сарсенбаева З.Н. Этнос и ценности. 
6.  Изотов М.З., Сарсенбаева З.Н. Наука в Казахстане: история 

и современность (философское исследование в двух книгах).
7.  Наследие аль-Фараби и проблемы современного 

межкультурного диалога. 
8.  Бурабаев М.С. Аль-Фараби в Казахстане. 
9.  Соловьева Г.Г. Гендерная политика Республики Казахстан: 

международный опыт и национальная модель. 
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10. Әл-Фараби ғылымы. 
11. Қадыржанов Р.Қ. Децентрализация государственного 

управления в различных регионах мира. Ағылшын тіліндегі 
хрестоматиялық оқу құралы. 

2009–2011 жж. Институттың ғылыми қызметкерлері «Ға-
ламдық әлемдегі қазақстандық даму жолы: философиялық-дүние-
танымдық және әлеуметтік-саяси мәселелері» іргелі зерттеулер 
бағдарламасын орындады. Бағдарлама 11 жобадан тұрады.

2010
«Республика Казахстан: опыт государственного строительства 

и перспективы социально-политической модернизации» атты 
Халықаралық ғылыми-әдіснамалық конферен ция өткізілді.

«Творчество Нурлана Сейтахметова: философские дискурсы 
Запада и Востока» атты Халықаралық ғылыми-теориялық 
конферен ция өткізілді.

ҚР БҒМ ҒК Философия және саясаттану институты ҚР 
Президенті жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер 
институтымен (ҚСЗИ) «Саммит ОБСЕ в Астане: расширение 
гуманитарного сотрудничества» атты дөңгелек үстел өткізді.

З.Н. Сәрсенбаева Ш.Ш. Уәлиханов атындағы сыйлықтың 
лауреаты атанды.

С.А. Ермаханова М.О. Әуезов атындағы сыйлықтың лауреаты 
атанды. 

Р.Қ. Қадыржанов пен С.Е. Нұрмұратовқа Қазақстан ғылымын 
дамытуға қосқан үлесі үшін стипендиясы тағайындалды. 

Келесі монографиялар, ғылыми конференциялар жинағы 
мен оқу құралдары баспадан шықты: 

1. Евразийская доктрина Нурсултана Назарбаева. 
2. Республика Казахстан: опыт государственного строительства 

и перспективы социа ль но-политической модернизации. 
3. Наследие Ходжи Ахмеда Ясави и современная исламская 

духовность.
4. Ұлттық идея және қазақ философиясы. 



206             Философиялыќ сўхбат мїйісі

5. Имидж политического лидера и электоральные 
предпочтения граждан современного Казахстана. 

6. Роль СМИ в консолидации современного казахстанского 
общества. 

7. Дунаев В.Ю., Курганская В.Д. Логическая структура и 
экзистенциальный смысл философской онтологии. В двух книгах.

8. Батыс философиясы. Оқу құралы
9. Шығыс философиясы. Оқу құралы. 
10. Әбішев Қ. Философия: Студенттер мен аспиранттарға 

арналған оқулық.
11. Байдаров Е.У. Философия: учебное пособие для студентов 

экономических специальностей. 

2011
ҚР БҒМ Ғылым комитетінің 

Философия және саясаттану институ-
тының директоры болып әлеуметтану 
ғылымдарының докторы, профессор 
З.К. Шәукенова тағайындалды.

2009–2011 жж. іргелі зерттеулер 
бағдарламасы бойынша: «Казахстан 
в глобальном мире: вызовы и сох-
ранение идентичности» және «Форми-
рование человеческого капитала в 
независимом Казахстане: социально-

философский анализ» ұжымдық монографиялар жарияланды
ҚР Президенті жанындағы Қазақстанның стратегиялық 

зерттеулер институтымен бірге (ҚСЗИ) дөңгелек үстел өткізіліп, 
нәтижесінде: «Социально-политическая стратификация 
казахстанского общества (по результатам социологического 
исследования КИСИ и научно-исследовательского проекта 
ИФиП)» ғылыми брошюра шығарды.

«Ғаламдық әлемдегі қазақстандық даму жолы: философия-
лық-дүниетанымдық және әлеуметтік-саяси мәселелері» (2009–
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2011 жж.) іргелі зерттеулер 
бағдарламасының орындалу 
нәтижесі бойынша дөңгелек 
үстел өткізілді. «Адам әлемі – 
Мир человека» – журналының 
арнайы нөмірі шығарылды.

Институттың жетекші ғылы-
ми қызметкерлері мемлекеттік 
және ведомствалық сыйлықтар-
мен марапатталды:

«Қазақстан Республика-
сының тәуелсіздігіне 20-жыл» 
мерекелік медалімен – Институт 
директоры – З.К. Шаукенова, 
ҚР ҰҒА академигі Ә.Н. Нысанбаев, бас ғылыми қызметкерлер – 
Косиченко А.Г., Қадыржанов Р.Қ., Курганская В.Д., Дунаев В.Ю., 
Бурова Е.Е.; ҚР БҒМ-ның «Ғылымды дамытудағы үлесі үшін» төс 
белгісімен Қ.Ә. Әбішев, М.З. Изотов, Г.Г. Соловьева марапатталды. 

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 20–жылдығына 
арналған «Тәуелсіз Қазақстанның халықаралық беделінің өсуі 
және жаһанданудың сын-қатерлері» атты Халықаралық ғылыми-
практикалық конференция; «Экстремизм мен терроризмге 
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қарсы күресте дәстүрлі 
діндердің рөлі» атты 
ғылыми-практикалық 
конференция; «Ислам 
мәдениеті мен қазақ 
халқының дәстүрлері: 
қайшылықтары мен 
кірігуі» атты дөңгелек 
үстел өткізілді. 

Жарияланған моно-
графиялар, ғылыми 

конференциялар мате-риалдарының жинағы және оқу 
құралдары:

1. Әбішев Қ.Ә., Жетпісбаева М.С., Қойгелдиев М.Қ. Мұстафа 
Шоқайдың әлеуметтік философиясы. 

2. Абишев К.А. Избранные и переводы. 
3. Барлыбаева Г.Г. Эволюция этических идей в казахской 

философии. 
4. Капышев А.Б., Колчигин С.Ю., Хамидов А.А. Философская 

антропология: от прошлого к будущему.
5. Курмангалиева Г.К., Нысанбаев А.Н., Соловьева Г.Г., 

Сейтахметова Н.Л. Наследие аль-Фараби и современная 
философия взаимопонимания. 

6. Нысанбаев Ә. Тәуелсіз Қазақстанның құндылықтар әлемі. 
7. Нысанбаев Ә.Н., Әлжан Қ.Ұ., Ғабитов Т.Х., Нұрмұратов С.Е. 

Ұлттық тәуелсіздік және қазақ философиясы / Оқу құралы. 
8. Нысанбаев Ә. Н. Тәуелсіздік. Демократия. Гуманизм. 2-ші кітап. 
9. Ошақбаева Ж.Б. Жыраулар даналығы: Философиялық 

пайымдаулар. 
10. Сатершинов Б. М. Тарихи сана – тәуелсіздіктің рухани тұғыры. 
11. Становление и развитие независимого Казахстана: 

социогуманитарный анализ: Коллективная монография.
12. Творчество Нурлана Сейтахметова: философские 

дискурсы Запада и Востока. 
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2012
ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 31 мамыр № 710 Қаулысымен 

Философия және саясаттану инстиуты РМҚК ҚР БҒМ ҒК 
«Философия, саясаттану және дінтану институты» болып өзгертілді.

Институт жұмыстарын қомақты қаржыландыруға, сонымен 
қатар ғылыми зерттеулер жүргізуге талаптарды күшейтуге 
бағытталған ҚР-ның «Ғылым туралы» жаңа Заңы күшіне енді.

Институт Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің 2012–2014 жылдарға арналған ғылыми зерттеулерді 
гранттық қаржыландыру аясында негізгі «Еліміздің интелектуалдық 
әлеуеті» ғылыми бағыт бойынша 25 ғылыми-зерттеу жобасын 
жүзеге асырады. Бұл жобаларға Институттың 18 бас ғылыми 
қызметкерлері жетекшілік етеді (Әбішев Қ.Ә., Бурова Е.Е., Дунаев 
В.Ю., Ешпанова Д.Д., Изотов М.З., Қадыржанов Р.Қ., Колчигин С.Ю., 
Косиченко А.Г., Курганская В.Д., Құрманғалиева Ғ.Қ., Нұрмұратов 
С.Е., Нысанбаев Ә.Н., Сәрсенбаева З.Н., Сатершинов Б.М., 
Сейтахметова Н.Л., Соловьева Г.Г., Хамидов А.А., Шайкемелов М.С.).
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Институтта алғаш рет «Қазіргі Қазақстанның идеологиялық 
тұжырымдамаларын құрастыру» бағытында жұмыс істейтін 
мақсатты қаржыландыру аясында пәнаралық ғылыми 
мақсаттағы «Ғылыми қазына» бағдарламасы басталды.

ҚР Білім және ғылым министрі Б.Т. Жұмағұлов ҚР БҒМ ҒК 
Философия, саясаттану және дінтану институтында «Ғылым 
туралы» Заңның жүзеге асуы жайында ғылыми зерттеу 
институттарының директорларымен кеңес өткізді.

Институт 17 авторлық және ұжымдық монографиялар, 
конференциялар мен дөңгелек үстелдер материалдарының 
жинақтарын шығарды.

1. Шаукенова З.К. Идеологическое конструирование в 
Республике Казахстан: монография.

2. Сатершинов Б.М., Байдаров Е.У., Бурова Е.Е.,Косиченко 
А.Г. Актуальные вопросы государственно-конфессиональных 
отношений в Республике Казахстан: сборник материалов.

3. Сатершинов Б.М., Байдаров Е.У., Бурова Е.Е., Косичен-           
ко А.Г., Жандосова Ш.М. Қазақстан Республикасындағы 
мемлекеттік конфессионалдық қатынастардың өзекті мәселелері: 
Материалдар жинағы.
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4. Мансурова А.С. Совершенствование человека: 
сравнительный анализ восточных учений. Монография.

5. Нысанбаев А.Н., Әлжан Қ.Ұ., Колчигин С.Ю., Нурмура-         
тов С.Е., Сатершинов Б.М., Соловьева Г.Г. Евразийская концепция 
Льва Гумилева и современность: Монография.

6. Соловьева Г.Г. Современная западная философия 
(компаративистские исследования). Монография в 2-х т.

7. Хамидов А.А. Гуманизм как дискурс. Монография.
8. Курмангалиева Г.К., Сейтахметова Н.Л., Жолмухамедо-         

ва Н.Х., Таджикова К.Х., Коянбаева Г.Р., Мансурова А.С. Наследие 
аль-Фараби и формирование нового интегрального мировоз-
зрения. Коллективная монография.

9. Наследие Абу Насра аль-Фараби в трудах Института 
философии, политологии и религиоведения КН МОН РК. 
Библиографический справочник.

10. Косиченко А.Г. Религия: сущность и актуальные проблемы.
11. Сартаева Р.С. Экология человека, новая онтология и 

устойчивое развитие Казахстана. Монография.
12. Колчигин С.Ю., Сагикызы А., Капышев А.Б., Дунаев В.Ю. 

Философия познания: век XXI. – Коллективная монография.
13. Культура межнациональных отношений в современном 

казахстанском обществе. Материалы «круглого стола», 
посвященного 80-летию проф. М.М. Сужикова (1932–1995 гг.).

14. Устойчивость этнокультурных систем в контексте 
динамики глобализации. Материалы городской научно-
практической конференции Научно-экспертной группы АНК             
г. Алматы.

15. Судьбы диалектики в современном мире. Материалы 
«круглого стола», посвященного 70-летию доктора философских 
наук, проф. А.А. Хамидова.

16. Человек и наука в современном обществе. Материалы 
Международной научно-практической конференции, посвя-
щенной 60-летию доктора философских наук, профессора                 
М.З. Изотова.
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17. Творчество аль-Фараби в социокультурном измерении 
Востока и Запада: к 10-летию журнала «Аль-Фараби». Материалы 
международного круглого стола.

Институт қызметкерлерінің: Институт журналдарында 
шыққан мақалалары: «Адам әлемі – Мир человека» және «Әл-
Фараби» – 100 мақала, конференциялары мен Институттың 
дөңгелек үстелдері жинақтары – 36 баяндама, шетелдік 
басылымдарда – 69 мақала, олардың ішінде 14 мақала ағылшын 
тілінде, 7-уі импакт-фактормен, сонымен қатар 18 мақала 
шетелдік басылымдарға жіберіліп, қабылданды, қазақстандық 
басыламдарда – 120 мақала, олардың 47-сі конференция 
жинақтарында жарияланды, 73-і ғылыми басылымдарда, 
БАҚ басылымдарында – 160 мақала мен коментарийлер, 
олардың ішінде Мемлекет басшысының жолдауы бойынша – 
18, «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға ортақ 
Еңбек Қоғамына қарай жиырма қадам» мақаласы бойынша – 
16; діни тақырыптарға – 37, сонымен қатар электрондық БАҚ-
да 52 сөйленген сөздер: теледидар мен радиода – 30, интернет 
дереккөздерінде – 22.

Институт ғалымдары: шетелдік конференцияларда – 
24, Қазақстанда өткен конференцияларда – 110, Институт 
конференцияларында – 44, баяндамалар жасады

Институт қызметкерлері ғылыми іс-сапарлар мен 
тәжірибеден өтуге 34 рет шықты, оның 16-сы Қазақстаннан тыс 
жерлерде. Олардың ішінде VI Ресей әлеуметтанушыларының 
конгресі, Еуропа, Азия, ТМД елдерінің Философия зерттеу 
институттарының Халықаралық қауымдастығының біріккен 
отырысы, IV Ресей философиялық конгресі, VI Бүкілресейлік 
саясаттанушылар конгресі, ХХ Рождество оқулары, Ресей дін 
зерттеушілерінің І Конгресі.

Институт: 20 конференциялар және дөңгелек үстелдер, 
оның ішінде 5-і халықаралық, сонымен қатар республикалық 
құрылымдар жетекшілері, шетелдік қонақтар мен Қазақстанның 
әртүрлі конфессиялары көшбасшылары, сараптамалық 



              Институт тарихы:                                       213 
негізгі оќиєалар хроникасы                     

қауымдастықтардың қатысуымен жұмыс барысындағы 
кездесулер мен сұхбат алаңын өткізді. 

З.К. Шәукенова мен Н.Л. Сейтахметова ҚР ҰҒА корреспон-
дент-мүшесі болып сайланды 

Институтқа жұмысқа 10 жас маман қабылданды, олардың 
8-і PhD докторанттары және 2-і Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
магистрлері. 

Білім және ғылым министрлігі Институтқа мемлекеттік 
тапсырыспен PhD докторантурасына, мына мамандықтар 
бойынша – саясаттану (Назарбетова Ә.К. – ғалым хатшы, 
Айтымбетов Н.И. – ғ.қ.), әлеуметтану (Биекенова Н.Ж. – ғ.қ.), 
философия (Тұрғанбеков С.К. – ғ.қ.), дінтану (Шағырбаев А.Д. – 
ғ.қ.) бес мақсатты орын бөлді.

Басқару аппараты және 3 бөлімнен тұратын Институттың 
жаңа құрылымы: Философия бөлімі, Саясаттану бөлімі, Дінтану 
бөлімі, сонымен қатар Материалдық-ақпараттық жабдықтау 
және редакциялық-баспа қызметі орталығы бекітілді. 

Халықаралық «ВЕСЬ МИР» газетімен (белгілі қазақстандық 
журналист, бас редактор, ұйымдастырушы Ю.И. Кириниция-
новпен) біріккен «Философиялық сұхбат мүйісі» жобасы жүзеге 
асырылды. 
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Ќазаќстан Республикасы Білім жəне єылым министрлігі 
Єылым комитетініѕ Философия, саясаттану жəне дінтану 

институты туралы мəлімет

Философия жəне саясаттану институты 1999 жылдыѕ аќпан 
айында 1958 жылы ашылєан Философия жəне ќўќыќ институтыныѕ 
жəне 1991 жылєы Философия институтыныѕ негізінде ќўрылды. Ол 
2012 жылдыѕ мамыр айында ЌР Їкіметініѕ ќаулысымен Философия, 
саясаттану жəне дінтану институты болып ќайта аталды.

Институттыѕ мемлекеттік єылыми-зерттеу мекеме ретіндегі 
негізгі міндеттері ќазіргі ќазаќстандыќ ќоєамныѕ зияткерлік 
жəне рухани-адамгершілік əлеуетін дамытуєа баєытталєан 
философиялыќ-дїниетанымдыќ, философиялыќ-əдіснамалыќ, 
саясаттанулыќ, дінтанулыќ жəне əлеуметтанулыќ зерттеулер 
жїргізу болып табылады. 

Бїгінде Философия, саясаттану жəне дінтану институты жоєары 
кəсіби єылыми-зерттеу орталыєы болып табылады. Институт оныѕ 
ќўрылымын айќындайтын їш басты баєыт бойынша жўмыс істейді: 
философия, саясаттану жəне дінтану. Онда ЌР ЎЄА 1 академигі, 2 
корреспондент мїшесі, 21 єылым докторы, 13 єылым кандидаты, 9 
PhD докторанты єылыми-зерттеу жўмыстарын жїргізеді. Институт 
2012-2014 жылдарєа арналєан гранттыќ ќаржыландыру шеѕберінде 
«Елдіѕ зияткерлік əлеуеті» басым баєыты бойынша 25 єылыми-
зерттеу жобасын орындап, «Єылыми ќазына» салааралыќ єылыми 
баєдарламасы аясында зерттеулер жїргізіп келеді. 

Институт ќызметкерлері саясат, єылым, білім беру, 
мəдениет, дін, ќазаќ жəне əлемдік философия мəселелері 
бойынша монографиялар мен маќалалар жариялайды. Институт 
ќызметкерлерініѕ єылыми жарияланымдары таяу жəне алыс 
шетелдердіѕ єылыми рейтингтік басылымдарында сўранысќа ие.

Институт «Мəдени мўра» баєдарламасыныѕ шеѕберінде 
«Шыєыс Аристотелі» – əл-Фарабидіѕ шыєармалар жинаєын (10 
том), «Əлемдік философиялыќ мўраны» (20 том), «Ќазаќ халќыныѕ 
философиялыќ мўрасын» (20 том) шыєарды. 
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Институт екі журнал шыєарады: «Адам əлемі – Мир Человека» 
(1999 жылдан бері) жəне «Əл-Фараби» (2003 жылдан бері). Ќазаќ, 
орыс жəне аєылшын тілдеріндегі Институттыѕ ґз сайты бар. 

Институт їнемі халыќаралыќ єылыми конференциялар, 
дґѕгелек їстелдер, семинарлар, пікірталас алаѕдарын ґткізіп 
тўрады. Бўл іс-шараларєа ќазаќстандыќ жəне шетелдік єалымдар 
ќатысады. Институт Ресейдіѕ, Белорустіѕ, Əзірбайжанныѕ, 
Ќырєызстанныѕ, Ќытайдыѕ, Германияныѕ, АЌШ-ѕ, Тїркияныѕ, 
Иранныѕ, Ґзбекстанныѕ, Тəжікстанныѕ жəне басќа да елдердіѕ 
єылыми-зерттеу ќўрылымдарымен тыєыз ынтымаќтастыќ 
орнатќан.

Философия, саясаттану жəне дінтану институтыныѕ 
базасында əл-Фараби атындаєы ЌазЎУ, Абай атындаєы ЌазЎПУ, 
Абылай хан атындаєы ЌазХЌжƏТУ, ЌазКжЌЌА жəне т.б. тəрізді 
басты ќазаќстандыќ жоєары оќу орындарыныѕ студенттері, 
магистранттары жəне PhD докторанттары таєылымдама мен 
диплом алдындаєы практикасын ґткізеді. 

Институтта ќызметкерлердіѕ кəсіби жəне єылыми тўрєыда 
ґсуі їшін барлыќ ќажетті жаєдайлар жасалєан.

Философия, саясаттану жəне дінтану институты туралы 
анаєўрлым кеѕ аќпаратты мына мекен-жайдан алуєа болады: 

Ќазаќстан Республикасы, 050010, Алматы,
Ќўрманєазы кґшесі, 29 (3 ќабат)
Тел.: +7(727) 272-59-10
Факс.: +7(727) 272-59-10
E-mail: iph@iph.kz
http://www.iph.kz



216            

Информация об Институте философии, 
политологии и религиоведения Комитета науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан

Институт философии и политологии был образован в феврале 
1999 г. на базе  созданных в 1958 г. Института философии и права 
и в 1991 г.  Института философии.  В мае 2012 г. постановлением 
Правительства он был переименован в Институт философии, 
политологии и религиоведения. 

Основной задачей Института как государственного 
научно-исследовательского учреждения является проведение 
философско-мировоззренческих, философско-методологических, 
политологических, религиоведческих и социологических иссле-
дований, направленных на развитие интеллектуального и 
духовно-нравственного потенциала современного казахстанского 
общества. 

Сегодня Институт философии, политологии и религио-
ведения является высокопрофессиональным научно-исследо-
вательским центром. Институт работает по трем ключевым 
направлениям, определяющим его структуру: философия, 
политология и религиоведение. Здесь проводят научные 
исследования: 1 академик, 2 члена-корреспондента НАН РК,                 
21 доктор и 13 кандидатов наук, 9 докторантов PhD. В Институте 
выполняется 25 научно-исследовательских проектов в рамках 
грантового финансирования на 2012–2014 годы по приоритету 
«Интеллектуальный потенциал страны», ведется работа в рамках 
междисциплинарной научной программы «Єылыми ќазына».

Сотрудниками издаются монографии и научные статьи по 
проблемам политики, науки, образования, культуры, религии, 
казахской и мировой философии. Научные публикации 
сотрудников Института востребованы в научных рейтинговых 
изданиях ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках программы «Культурное наследие» Институтом 
изданы: собрание сочинений «Аристотеля Востока» – аль-Фараби 
(10 томов), «Мировое философское наследие» (20 томов), а также 
исследование «Философское наследие казахского народа» (20 томов). 
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Издаются два журнала: «Адам əлемі - Мир Человека» (с 1999 года) 
и «Аль-Фараби» (с 2003 года). Институт располагает собственным 
сайтом на трех языках: казахском, русском и английском.

Институт регулярно проводит международные научные 
конференции, круглые столы, семинары, дискуссионные 
площадки, в которых принимают участие казахстанские и 
зарубежные ученые. Институт тесно сотрудничает с научно-
исследовательскими структурами России, Белоруссии, 
Азербайджана, Кыргызстана, Китая, Германии, США, Турции, 
Ирана, Узбекистана, Таджикистана и других стран. 

На базе Института философии, политологии и 
религиоведения проходят стажировку и преддипломную 
практику студенты, магистранты и  PhD-докторанты ведущих 
казахстанских высших учебных заведений, таких, как КазНУ им. 
аль-Фараби, КазНПУ им. Абая, КазУМОиМЯ им. Абылайхана, 
КазАТиСО и др.

В Институте созданы все необходимые условия для 
профессиональной работы и научного роста сотрудников.

Более подробную информацию об Институте философии, 
политологии и религиоведения можно получить по адресу:

Республика Казахстан, 050010 
Алматы, ул. Курмангазы, 29 (3 этаж)
Тел.: +7(727) 272-59-10
Факс.: +7(727) 272-59-10
E-mail: iph@iph.kz
http://www.iph.kz
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Information on the Institute for Philosophy, Political Science 
and Religion Studies of Science Committee of the Ministry 

of Education and Science оf the Republic of Kazakhstan

Institute for Philosophy and Political Science was established 
in February 1999 on the base of established in 1958 the Institute for 
Philosophy and Law, and the Institute for Philosophy in 1991. By the 
Decree of Kazakhstan Government in 31 May, 2012 , Institute was 
re-named to Institute for Philosophy, Political Science and Religion 
Studies.   

The main objectives of the Institute of Philosophy and Political 
Science as a public research institution are conducting of philosophical-
world outlook, philosophical-methodological, political studies, 
religion studies and sociological studies aimed at social-cultural and 
social-political development and strengthening the independence of 
Republic of Kazakhstan, development its intellectual and spiritual-
moral potential.    

Institute for Philosophy, Political Science and Religion Studies 
is a highly skilled scientific research center. Institute has a three key 
directions that define its structure: philosophy, political science and 
religion studies.  Currently, 1 academician, 2 correspondent member 
of National Academy of Science of RK, 21 doctors of Science, 13 
candidates in science, 9 PhD doctorate candidates are conducting 
research works. 25 scientific-research projects within the framework 
of grant financing for  2012-2014 years on priority of «Intellectual 
potential of the country» are being conducted, also the works within the 
framework of interdisciplinary scientific program «Gilimy kazyna» are 
being carried out.

Institute employees publish the dozens of books and hundreds 
of scholarly articles on important issues of politics, science, education, 
religion, culture, Kazakh and world philosophy, etc. The quality of 
scientific publications of the Institute is determined by the demand for 
scientific articles in journals of rating of near and far abroad.

Under the «Cultural Heritage» state program ten-volume 
collection of works called «Aristotle of the East - al-Farabi», twenty 
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volume «World philosophical heritage», twenty volume «The philosophical 
heritage of the Kazakh people», and other books were published by the 
Institute.

Institute publishes two magazines: «Adam alemi - The World of 
Man» and «Al-Farabi» (in Russian and Kazakh). The Institute has its 
own website in three languages: Kazakh, Russian and English. 

Institute for Philosophy, Political Science and Religion Studies 
science regularly organizes international scientific conferences, 
seminars, «round tables», where not only leading Kazakhstani 
political scientists and philosophers, but also by scientists from foreign 
countries take place. Institute has close cooperation with scientific-
research establishments of  Russia, China, Germany, the USA, Turkey, 
France, Britain, Iran, Azerbaijan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, 
Belarus and others.

Undergraduate students, Master’s degree and Doctorate students 
from leading Kazakh universities, such Al-Farabi KazNU, Abai 
KazNPU, Abylaikhan KazUIR& WL, KazATiSO are conducting their 
research work and are trained at the Institute for Philosophy, Political 
Science and Religion Studies.

The Institute has created all necessary conditions for professional 
and scientific development of employees.

More detailed information on the Institute for Philosophy, Political 
Science and Religion Studies can be found at: 

The Republic of Kazakhstan, 050010 
Almaty,str. Kurmangazy, 29 (3rd floor)
Tel.: +7 (727) 272-59-10
Fax.: +7 (727) 272-59-10
E-mail: iph@iph.kz
http://www.iph.kz



220            

Єылыми-кґпшілік басылым

Зарема ШƏУКЕНОВА,
Юрий КИРИНИЦИЯНОВ

ФИЛОСОФИЯЛЫЌ СЎХБАТ МЇЙІСІ

Редакторы Ж.Б. Ошаќбаева
 

Компьютерлік дизайны жəне беттеген Г.И. Нїсіпова

Фото   И.Г. Логвин, В.И. Алябьев

«Єылыми ќазына» логотипініѕ идеясы – Аяєан Б.Є., т.є.д., профессор
«Єылыми ќазына» логотипініѕ дизайнын жасаєан – Бекенова М.С., Нўрєожина Ж.Е.

Басуєа ќол ќойылды 20.12.2012 ж. Пішімі 60х84 1/16. 
Шартты баспа табаєы 13,68 б.т. Офсеттік басылым. 

Таралымы 500 дана.

«378» ЖШС басылды.
Алматы ќаласы, Райымбек даѕє., 212/1 їй


