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Алғы сөз
Саясат қоғам өмiрiнде үлкен рөл атқарады. Саясаттың көмегімен
қоғамның тұтастығы және оның бірқалыпты дамуы жүзеге асырлады. Ол
үлкен қоғамдық топтардың мұқтаждықтарын түйіндеп көрсететін тұрақты
бағыттары мен мақсаттарын қалыптастыру арқылы қоғамға саналы түрде
ықпалын тигізеді.
Тоталитарлық кезең мен ұзақ жылдар бойы саяси ғылымдарына тыйым
салынғандықтан қоғамның қалық бұқара топтарына өткен биліктің
демократиялық институттарын қалыптастыруға білікті де саналы түрде
қатысуға мүмкіндік бермеді, олардың саяси сауатсыздығы мен аңқаулығы
айқындалды.
Саяси ғылым Қазақстан Республикасында тек қана XX ғасырдың 90
жылдарында ғана азаматтық құқыққа ие болды. Оның қазақстандық қоғам
үшiн ерекше маңыздылығы демократия орнатуымен, азаматтық қоғамды
қалыптастыру және құқықтық мемлекет құрумен байланысты болуында.
Бұндай кең ауқымды міндетті шешу көп жағдайда еркіндік пен
демократия жағдайында өмір сүре алатын азаматтық тұрғыдан жетілген және
саяси белсенді тұлғаларға байланысты. Осындай түрдегі тұлғалардың
жасампаз әлеуеті азаматтық саяси мәдениеттің мынандай құндылықтарымен:
құқық, тұлғаның еркіндігі мен
абыройы; билiктiң демократиялық
институттарын cыйлау, саяси төзімділік, оппозиция мен өзгеше ойларға
құрметпен қарау; келісімдерге ұмтылу, жанжалдардың алдын алу немесе
өркениетті түрде шешуге талпынуға бағытталуымен және т.б. шартталған.
Тұлғаның демократиялық мәдениеттің ережелерін меңгеруі қоғамдық
өзгертулерді жүзеге асыруға нақты және білікті қатысуына мүмкіндік береді.
Әлемдiк саяси үдерістер үрдісінен хабардар болу, демократиялық
институттар ұйымының тәжiрибесiн білу тұлғаны билеуші органдардың
тарапынан болатын айла-шарғылардан оқшаулап, саяси радикализм және
экстремизмнiң бүлдіргіш күштері әсерiнен бейтараптандырады. Бұл жерде
баға жетпейтін көмекті саясаттану ғана бере алады.
Саяси бiлiм азаматтық мәдениеттің негізгі құраушысы. Курстың
мақсаты – студенттердің саяси институттар мен жүйелердiң қызмет етуі
жайлы біртұтас түсінігін қалыптастыру, саясаттың нақты өтіп жатқан
кезеңінде жөн табуға үйрету болып табылады.
«Саясаттану» курсы студенттерге саяси ғылымының негiзгi
ұғымдарымен таныстыруға арналған. Бұл олардың келесідей маңызды саяси
мәселелер: саясаттың маңызы мен саяси билікті іске асыруы, тұлға мен саяси
элитаның қоғам өміріндегі рөлі, саяси режімдердің негізгі элементтері мен
түрлері, мемлекеттің мәні, азаматтық қоғам және құқықтық мемлекеттің
ерекшеліктері мен құндылықтары, саяси партияның қоғамдағы орны, саяси
мәдениет пен саяси құндылықтардың мазмұны, сайлау үдерісінің мазмұны
Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің ерекшеліктері жайында
түсініктерін қалыптастырады.
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Саясат табиғатын, оның қоғамға әсер ету мүмкіндігін түсіну жеке
адамның әлеуметтiк еркіндік көкжиегін біршама кеңейтуге, прогреске
ұмтылу жолында саясаттың жасампаздық әлеуетін тиімді пайдалануға
мүмкiндiк бередi. Саясаттың терең себептерін, оның логикасынан хабарсыз
болу, қоғамды кландық және қара бастың мүдделерін қанағаттандырудың
құралына айналған тереңге тамыр жайған биліктің алдында қорғансыз етеді.
Бұл оқу құралында жеке азаматтар мен қоғам өмірі үшiн тікелей маңызды
болып келетін саяси ғылымдарының ең жалпы мәселелерi зерделенген. Саяси
бiлiмдердi Қазақстанда практикалық тұрғыдан қолдану бұл елдің
ерекшеліктерін мұқият түрде ескеруді талап етедi. Шындықтың
қайшылықтары
классикалық,
саяси
теориялардың
аясына
сия
бермейтіндіктен бiржақты ғылыми бағалаланады. Көп жағдайда бұл әртүрлi
құбылыстар мен оқиғалар орын алып отырған қоғамның өтпелі кезеңдерімен
түсіндіріледі. Сондықтан, бiздiң ойымызша, бұл жерде де оқиғалардың
күрделi шытырманында саяси бiлiмдерсiз дұрыс бағдар ұстау мүмкін емес.
Бұл оқулықтың мақсаты саясат әлемi туралы жүйелi түрдегі бiлiмдерді
қалыптастыру ғана емес, сонымен қатар азаматтық көзқарасты
қалыптастыру, саяси ой-толғауға үйрету, саясаттың күрделi мәселелерінде өз
бетінше бағдар табуға, өзінің әлеуметтiк және саяси мүделерін нақты
қалыптастыра отырып талап ету болып табылады.
Оқу құралының материалдары студентке саясаттың негiзiн және
мемлекеттiң демократиялық құрылымын түсiнуіне көмектесуге, нақты саяси
үдерістерді білікті талдап, азаматтардың арасында жаңа, гуманды және
өркениеттік қатынастарды орнатуға белсендi қатысуға арналған. Саясат
әлемiмен тереңiрек танысу саяси теория мен тәжірибені одан әрi оқыпүйренуді талап етедi. Оқу құралының материалдары саясаттың негiзiн және
мемлекеттiң демократиялық құрылымын түсiнуге көмектесуге, нақты саяси
үдерістерді білікті талдап, азаматтардың арасында жаңа, гуманды және
өркениеттік қатынастарды орнатуға белсендi қатысуға арналған.
Оқу құралы әдiстемелiк кешенмен: өткен материалдардарды игеру
деңгейі мен бiлiмдерін өздері тексеруге көмектесетін бақылау сұрақтары
және тестермен жабдықталған. Оларды орындау барысында саясаттануды
оқып-үйренуші оқытылып жатқан тақырып жайында жаңа мағлұмат пен
білім
алады.
Әр
тақырыпқа
рефераттық
шығарманың
қалай
жазылатындығына әрі саяси ғылым саласындағы білімін тереңдетуге және
кеңейтуге көмегін тигізетін әдебиеттер тізімі ұсынылған. Оқу құралының
маңызды құраушы бөлiгі - Глоссарий саяси ғылымдарының негiзгi
терминдері болып табылады. Бұл оқу құралы Қазақстан Республикасының
БжҒМ «Саясаттану» Мемлекеттiк бiлiм беретiн стандарттың мазмұнына
сәйкес келеді.
Осы оқу құралының авторларының пiкiрі бойынша, демократиялық
саяси бiлiмнiң негiзгi міндеті - азаматты күрделi қоғамдық-саяси жағдайда
дұрыс бағдар ұстауға, басқа адамдардың құқықтары мен мүдделерін сыйлай
отырып, өз құқығын қорғауға үйрету болып табылады.
6

Ғылым мен техниканың қазiргi жетістіктері мен даму сатысында,
әсiресе адам бiлiмінiң барлық салаларындағы бiлiмдi, солардың қатарында
саяси білім саласын да синтездеу маңызды болып отыр. Осы тәсiл қазiргi
саясаттанулық мәселелердiң мәнін ашуға, сондай-ақ оларды шешудiң
оңтайлы жолдарын, радикализмнің кез келген көрінісімен күресудің әдістері
мен тәсілін анықтауға, сонымен қатар саяси тұрақтылық жағдайын
қамтамасыз ету міндетін шешуге арналған. Сондықтан оқу құралының негiзгi
мақсаты – студенттерге болып жататын саяси үдерістерді, олардың пайда
болуының себептерi мен қоғам дамуындағы рөлін дәйектеп түсіндіруге
үйренулеріне көмектесу; елдiң саяси өмiрiне белсендi қатысу үшiн алған
бiлiмдерiн пайдалануды үйрету. Сонымен қатар, осы оқулықтың авторлары
қойылған мәселелердің барлық қырларын толықтай ашуды және өз
пiкiрлерiнiң аксиоматтығын мақсат етпейді, бұл жұмыс қазіргі кезең
саясатын, кеңестік кезеңнен кейінгі кеңістіктегі соның ішінде Қазақстан
Республикасындағы саяси реформалардың ерекшеліктерін тереңірек
түсіндіре алса, өздерінің алға қойған міндетін атқардық деп есептейді.
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І тарау. Саясат және оның мәні
«Саясат» термині көне грек ұғымындағы «полис» - қала, мемлекет
деген сөз және одан туындайтын мемлекет және билік қатынастарымен,
адамдар мен қоғамды басқару және ғылыми жетекшілік етумен байланысты:
«политес» (азамат), «политикос» (мемлекеттік қызметкер), «политейя»
(конституция) ұғымдарына негізделеді.
Саясат – қоғамды басқару мен билікке қатысты адамдар арасындағы
тәртіптің, қызметтің, қатынастардың, байланыстар мен бағдарлардың сан
алуан әлемі; саясаттың негізгі факторлары - ең алдымен үлкен әлеуметтік
топтар (таптар, ұлттар, халықтары, өркениеттер), саяси ұйымдасқан
мүдделер, институттар, қозғалыстар және көшбасшылар болып табылады.
Саясат - билікке жету және оны ұстау бойынша таптар мен әлеуметтік
топтар арасындағы қатынастардан, тұтас алғанда, қоғамның және оның
үлкен, шағын әлеуметтік топтарының өмірін реттеу бойынша
принциптерден, нормалар мен дәстүрлер жүйесінен тұрады. Саясат белгілі
бір институционалдық, әлеуметтік-мәдени және өркениеттік ортада жүзеге
асырылады, сонымен бірге әртүрлі факторлардың әсеріне ұшырайды.
Жекелеген адамға саясат ұнай ма, ұнамай ма, бәрібір, адам осы белгілі бір
саяси жүйе типінен тысқары бола алмайды.
Саясат – бұл әмбебап мәдени-тарихи құбылыс. Оның қалыптасуы және
дамуы бүкіләлемдік –тарихи үдеріс болып табылады. Ол қоғамның түрлі
салаларында адамның саяси қызметінің сан түрлі көріністерінің түземелік
күрделі жүйелерімен, басқару мен тәжірибенің, саяси қатынастардың жаңа
формаларынан сыни өтуімен және қалыптасуымен, саяси-құндылықтарды
жасауымен, қызмет етуімен, сақтауымен және таратуымен тығыз байланысты
болады. Сонымен бірге саясат көп жағдайда адамның өзіндік даму
деңгейімен, дүниетанымымен, мәдениетімен, қоғамдық идеологиядағы
адамгершілік және діни нормаларымен, нақты тарихи және өркениетті
жағдайларымен, уақытымен байланысты.
Саясат – бұл қоғам тарапынан өкілеттіленген шешімдерді қабылдау
және жүзеге асырумен байланысқан саясат тарапынан қабылданатын адами
қызмет. Адам, қоғам, саяси басқару институттары, нормалары мен әдетғұрыптары қандай болса, саясат та сондай болады. Саясаттың мазмұны,
мүдделері басты әлеуметтік топтың, таптардың немесе қоғамның күштерімен
анықталады. Егер кез келген қоғамдық мәселе саяси сипатқа ие болса, онда
оның шешімі тура немесе жанама билік мәселесімен тікелей байланысты
болады.
Саясат мазмұны өзі шешетін мақсаттарымен, бағдарламаларымен,
құндылықтарымен, проблемаларымен және міндеттерімен, уәждерімен,
тетіктерімен, әдістерді қабылдаумен және саяси шешімдерді жүргізуге
ұмтылуымен анықталады. Осыған сәйкес, саясат демократиялық және
беделдік, озат және дәстүрлі, революциялық немесе реформаторлық болып,
осы немесе басқа бір тап не әлеуметтік саяси блок тарапынан жария немесе
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жабық болуы мүмкін. Шын мәнінде саясат барлық салаларда немесе олардың
жиынтығында даму бағытын бағдарлау арқылы қоғамдық қатынастарды
реттеу түрінде көрініс береді. Осыған байланысты биліктік әрекеттер қандай
мақсатқа және қандай құралдарды пайдалану арқылы іске асыруына орай,
әрқоғамның даму дәрежесіне, оның әлеуметтік құрылымына, таптар
күштерінің арақатынасына, тарихи даму, дәстүр мен мәдениет
ерекшеліктеріне тәуелді болады.
Саясат келесі түрлер бойынша сараланады, ішкі түр - мемлекеттің,
партияның, мемлекет ішіндегі саяси субьектілердің қызметтік курсы; сыртқы
түр – халықаралық істердегі саясаттың басқа субьектілерінің қызметі,
партияның, мемлекеттің курсы; халықаралық – мемлекеттік халықаралық
және мемлекеттік емес бірлестіктер жүргізетін курс.
Саясат бағыттары: экономикалық, әлеуметтік, ұлттық, демографиялық,
жастар, студенттік, әйелдер, аграрлық, мәдени, білімдік, коммуналдық,
техникалық, ғылыми, экологиялық, әскери, геосаясат ж.б.
Саясаттың негізіне адамдардың ынтымақтастығы, бірігуі немесе өзара
көмегі, немесе олардың қарама-қарсылығы, жауласуы, күш көрсетуі және
адамдар мүдделерін көрсететін ұйымдар мен олардың арасындағы
шиеленістер жатады. Саясат кең мағынасында өз мүшелері үшін жасайтын
және іске асыратын ережелерін кез келген топтарда шешімдер қабылдау
немесе мәжбүрлеу процестері арқылы іске асырады. Осыған сәйкесті оны
саясатты шиеленістерді зерттеу мен шешу туралы өзіндік ғылым ретінде
қарастыруға болады.
Шындығында, саясат әрі ғылым, әрі өнер болып табылады. Оның
ғылым болып есептелуі қоғамдық даму заңдарының адамзатқа белгілі болу
кезеңінен басталады, ол заңдарды біле отырып, мақсатты бағдарлау саяси
өмірге әсер етеді. Сонымен қатар, саясат өнер болып табылады, себебі, ол
саяси процестердің субьекті жағымен және тәжірибе шығармашылық
батылдық пен көрегендікке байланысты орындалады.
Саясат адамдар арқылы көрініс береді. Ол адамдардың
құндылықтарын, сапасын баламалы түрде бейнелейді. Саясат мазмұны өзі
шешетін және қабылдайтын саяси шешімдерден, ережелерден, міндеттерден,
проблемалар мен тетіктерден тұрады. Саясат адам қоғамының жүзеге
асырылу мәнін айқындайды, саясаттың барлық субьектілерінің, яғни, осы
қоғам қатысушыларының жалпы мүдделерін анықтайды, оларға тиімді жүру
ережелерін дайындайды, олардың арасындағы қызметтер мен рөлдерді
бекітеді, сондай-ақ осы қоғамның барлық қатысушылары арасындағы өзара
қатынас пен өзара түсінушілікті қамтамасыз етуге қабілетті, жалпыға
түсінікті тілді қалыптастырады.
Саясат - сөзінің терең мағынасына үңілсек, бұл мансап, атақ және
әміршілік емес, ол халық үшін, белгілі тап немесе топ, тұтас алғанда, барлық
халық мүдделеріне қызмет ететін шындық.
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Егер саясат төмен ойларға және мақсаттарға қызмет етсе, өтірікке,
арамдық пен қылмыстарға негізделсе, онда ол, шынымен де, «лас іске»
айналады.
Адамгершілік және саясат.
Адамгершілік (лат. Moralis - өнеге, адамгершілік) – бұл адамдар
тірлігінің қажетті қоғамдық типтерін анықтайтын қоғам түсінігінің және оны
тәжірибеде жүзеге асырудың бір формасы.
Мемлекеттік органдар қолдайтын және бақылайтын құқықтық
нормалардан адамгершілік нормаларының ерекшелігі қоғам пікірі мен
әсеріне , сенімге және әдет пен дәстүрлерге негізделеуінде. Адамгершілік
қоғамға, билік құрылымдарына, ұжымға және отбасына және т.б. қатысы
бойынша адамның іс-әрекеттерінде көрініс береді. Адамгершілік
құндылықтары түрлі жұрттар топтары мен халықтарда уақыт өте келе әртүрлі
болады. Адамгершіліктің негізгі ұстындары «жақсы әдет, мінез, істер», «не
оңды, ретті, құрметті» және т.б. болып табылады.
Жоғары адамгершілікке әлеуметтік құндылықтар мен дәріптеулерден
басқа, дін жоғары бағалайтан «ізгілікті тәртіп, мінез» жатады . Адамгершілік
– жеке тұлғаның өз дербес көзқарасының құрамды бөлігі, ол көп жағдайда
адамның әлеуметтік-саяси бейнесін айқындайды.
Саясат адам қазметінің ең маңызды салаларының бірі болып
табылатындықтан, оны адамгершілік пен әдептен бөліп қарау дұрыс емес.
Саясат әлеміне, оның институттарына, қатынастарына, осы бір немесе басқа
да қоғамдастықтың мүшелерінің саяси көзқарасына және мінез-құлқына
қатысы бар адамгершілік құндылықтары мен нормалары жиынтығында,
жеке алғанда, жекелеген тұлғалардың саяси этикасын құрайды және тұтастай
саяси бағытын түзеді.
Адамгаршілік мінездің шетен түрлерінен адамды сақтандырады, қоғам
мен жеке тұлғаның арасындағы қайшылықтарды шешуге жағдай жасайды.
Көне заманда біріншілікті алғашқы адам ұжымдары көбіне әдет, дәстүр,
тыйым көмегі, содай-ақ отбасы және қауымдастық арқылы адамдардың өзара
түсіністігін реттеп отырған.
Әлеуметтік формалардың әлсіреуімен және күрделі қауымдастықтың
лайда болуымен саяси институттар рөлі арта бастады.Бұл институттар
қоғамның одан әрі дамуында биліктік-реттеу қызметтерін атқара бастайды,
сөйтіп, адамгершілік те солар икемдеген тәрбиеге бой ұсынып бейімделеді.
Бұл орайда адамгершілік те саяси әрекетті осылайша не басқаша да сипаттап
отырады. Ал саясат адамгершіліктен еркіндік алуға жиі ұмтыла бастады.
Атап айтқанда, адамгершілік пен ізгілік шынайы саясатқа негіз болады.
Адамгершілік те, саясат та қоғамның ұйымдық, реттеу және бақылау
салалары болып табылады, бірақ олардың болуы және қызметі елеулі
ерекшеленеді.
Адамгершіліктің басқа ұйымдастыру-бақылау салаларынан өзгешелігі
заттық
формалары
болмайды,
басқару
аппаратарында,
билік
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инститаттарында байланыс құралдары мен басқару орталықтары жоқ және ол
тіл мен сөйлеуде ғана нысаналанады, көбіне басқа бір қоғамдық
құбылыстарда көрініс береді. Сонымен қоса ол саясаттың барлық қырларын
қамтиды. «Шынайы адамгершілік неден тұратыны анық болған жағдайда
ғана, қалғананың бәрі де анық болады» - деген Конфуций.
Саясат пен адамгершілік арасындағы жалпылық
саясат та,
адамгершілік те әлеуметтік таңдау саласындағы қоғам өмірінің әң бастапқы
реттегішіне жатады, осыған сәйкес олар қозғалысты және өзгермелі және
адамдар мінезін реттеп отырады.
Саясат пен адамгершілік арасындағы өзгешеліктер:
1) Саясат билікті қолдануды талап ететін, қоғамға қатысты топтық
әлеуметтік
шиеленістерді реттеуге бағытталған қызмет түрінде көрінеді.
Ал адамгершілік әдетте өткір саяси сипат алмайтын, адамдар арасындағы
күнделікті шиеленістарді сыйпаттайтын жекелеген жағдайлар болып
табылады.
2) Саясат көзі адамдардың экономикалық және басқа өмірлік мүдделері
мен қажеттіліктері болып табылады. Ал адамгершіліктің тікелей көзі жеке
тұлғаға соншама бір пайда келтіре қоймайтын жалпы адамзаттық және басқа
да бір ұжымдық құндылықтар болып табылады.
3) Адамгершіліктің көптеген тегуірінді талаптары идеалдар түріндегі
сипатта келеді жене бұлармен адам өз іс-әрекеттерін орайластыруы керек,
бірақ шынайы өмірде бұған қол жеткзген біреу-міреу бола қояр ма екен.
Адамгершілік іс-әрекеттерді субьективті бағалайды. Ал саясат мақсат
бағдарлы, яғни белгілі бір мақсаттарға, нәтижелерге қол жеткізуді алдына
қояды. Саяси қайраткерлер әдетте сүйіспеншілікті немесе жек көрушілікті
басшылыққа алмайды, оларды сезімдер емес мүдделер бағыттайды.
4) Адамгершілік әрқашан жекелікті, оның нысаны - өз адамгершілік
таңдауын жасайтын жеке адам. Ал саясат әдетте топтық, ұжымдық сыйпатта
болады.
5) Саясаттың ең маңызды ерекшелігі күшке иек арту, талаптарды
орындамағаны үшін мәжбүрлеу айыптауларын пайдалану болып табылады.
Ал адамгершілік принципінде күш көрсетуді айыптайды және ең бастысы
ұят «айыптауларына» сүйенеді. «Кім білімде алға жүрсе, бірақадамгершілікте
артта калса. Сол алдан гөрі артқа кетеді» - деп Аристотель үйреткен еді.
(Энциклопедия мысли, 1999, 172-бет.).
Адамгершілік пен саясат арасындағы өзара әсер етудің негізгі үш
нұсқасын бөлуге болады:
1) саясаттың толықтай адамгершілік пен дінге бағынуы (мысалы, орта
ғасырда);
2) саясат пен адамгершілік арасындағы елеулі айрылым (мысалы,
диктатура жағдайында - диктаторға қызмет ету ғана жалған адамгершілікті.);
3) тең түпнұсқалықты сақтау немесе саясат пен адамгершіліктің ойлы
ара- қатынасын сақтау;
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Саясат
пен
адамгершіліктің
өзара
қатынасында
келесілер
ажыратылады:
адамгершіліктік,
құндылықтыбейтараптық,
және
келісімшіліктік.
Адамгершіліктік келіс саясаттық қана жоғары ізгілікті мақсаттары
болуымен бірге (жалпы байлық, әділеттілік), ізгілікті қолжетімді құралдарды
ғана пайдаланы отырып, бірақ кез келген жағдайларда адамгершілік
принциптерді (шыншылдық, адамдарга ізгіліктік, адалдық ) бұзбауы қажет.
Құндылықтық-бейтарап келіс саясаттың ізгілік құндылықтарын жоққа
шығаруға негізделеді. Мұндай келіс адамгершілкті жоққа шығарады.
Н.Макиавеллидің «Государь» атты еңбегінде және басқа трактаттарында
«мақсат құралдарды ақтайды» принципі бойынша күшті мемлекеттік билікті
қалыптастыру тәсілдері жазылған.
Келісушілік келісі ғалымдар мен ізгілікті сайсаткерлердің көпшілігінің
арасында кездеседі. Бұл келіс саясаттың ерекшелігін ескере отырып, онда
ізгілік нормаларын ескеру қажеттігін алға тартады. Міне осы себепті «жақсы
саясат» «жақсы адамгершіліктен» ерекшеленбейді.
Қазіргі әлемде саясатқа қойылатын ізгілік талаптарын институттаудың
орталық бағыттары адам құқын қорғау, саясаттың әлеуметтік бағдарлануы,
өміртіршілігінің демократиялық принциптерін бекіту, қоғамның құқықтық
негіздерін қалыптастыру болып табылады.Саясаттың нақты өнері – бұл
әркімнің жақсылық жасауға ұмтылу өнерін жасау.
Саясат адамгершілік және адамгершіліксіз болуы мүмкін, бірақ нақты
адамдардың мүддесін көрсететін адамгершіліксіз болуы мүкін емес.Адам
мүдделерінің белгілі бір айқындықтары, бағалау нәтижелері, пайдаланатын
әдістері мен құралдары, әртүрлі кәсіптік деңгейде іске асады.
Саясат өзінің қызмет етуінің және оның салдарының мәнділігіне
сәйкес ерекше адамгершілікті мәнді немесе ерекше әлеуметтік ізгіліксіз сала
болуы мүмкін. Саясат адамгершілікке қарай қозғалыс бағытын, мақсатын,
сондай-ақ,
жауапкершілігін
көрсететін
адамгершілікпен
одақсызадамдардың ғылым мен техниканың бақылауынан шыққандай жаппай
жойылыс құралына, билікке қол жеткізу мен сақтаудың антигуманитарлық
тетігіне айналған, адамдарды қорғаудың орнына, оларды қанау құралын
жасау қауіпін туғызады.
Мұндай саясат адмгершілікпен және ізгілікті құндылықтармен сыйыса
ма?
«Мен саясат пен адамгершілік сайсатына кәміл сенемін. Керісінше,
адамгершілікке негізделмеген саясатқа жол беруге болмайды. Саясаткер
құқықтық пен адамгершілік нормаларын басшылыққа алуға міндетті ».
«Саясат адамгершілік және ізгілік құндылықтырымен сыйысымды ғана
емес, атап айтқанда былғанышты саясаткерлік емес нақты адами саясат
қоғамда ең жоқ дегенде аз ізгілікті құндылықтарды қоғамда қамтамасыз етуі
қажет».
«Адамгершілік пен саясат – принципінде әртүрлі салалар.
Адамгершілік саласында келісушілікке жол беруге болмайды. Саясаттың,
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әсіресе демократиялық саясаттың салалық мәнділіктік сипаты – мүдделерді
келістіру, келісулерді іздееу, технологиялардың құндылықтар жүйесі мен
идеологидан басым болуы. Осы себепті саяси шешімдер қабылдауда
«жамандықтың азын» таңдау барлық демократиялық қоғамдастықтардың
қызметінің негізі болып табылады».
Қазіргі жағдайларда қоғамдық пікірдің саясатқа және саясаткерлерге
әсер етуі артуда, көптеген саяси шешімдердің «бағасы» ұлғаюда, осыған сай
саясаттың ізгілікті критерийлері мен координаттары рөлі күшеюде. Тіпті
адамгершілік саясатсыз пайдасыз, ал саясат адамгершіліксіз абыройсыз
және былғанышты деуге болады.
Адамгершіліктің саясатқа әсері бірқатар бағыттар бойынша жүзеге
асырылуы мүмкін және қажетті. Бұл – ізгілікті мақсаттар қою, оларға
баламалы және әдістер мен құралдардың нақты жәйттерін таңдау, қызмет
үдерісінде адамгершілік принциптерін ескеру, саясаттың тиімділігін
қамтамасыз ету. Осы талаптардың бәрін орындау оларға қол жеткізуде
пайдаланатын әдістер мен құралдарға байланысты. Саясат – бұл тек қана
жеке билік емес, көсбасшының алға қойған
мақсаттарын: мысалы,
демократияның салтанат құруы, ұлттық дүрдараздықтарды болдырмау,
экономикалық өсуді, ел халқының тұрмыс жағдайын жақсарту,мемлекеттің
ұлағаттылығын қамтамасыз ету. Демократ саясаткер, жалған саясаткершіге
қарағанда, билікте баз кешу үшін емес, қоғамдық маңызды міндеттерді
орындау үшін аянбай еңбек етуі қажет. Осы есбепті саясаткердің нақты
жетістігі оның адал қызметінің негізінде, тарих пен қоғамның жоғары
бағасында.
Ең соңында, білім, тәжірибе мен сезімталдық қоғам қайраткері мен
саясаткерінің ең сенімді ізгілікті шешімі болады.
Саясат және құқық
Саясат пен құқықтың арақатынастары мен басымдықтары проблемасы
ежелден келеді. Тіпті бұл жайлы әфсана да бар. Бірде сәулетші, саясаткер
және заңгер кімнің кәсібі көне деп дауласса керек.
Сәулеткер - адам ең алдымен өзіне тұрғынжай салды, осы себепті
құрылысшы көне кәсіп дейді.
Ал заңгер кез келген құрылысты салу үшін оның жоспары және
нормативтік базасы болуы қажет. Сондықтан заңгер кәсібі көне дейді. Ал
саясаткер әлемнің өзінің жаратылғанына дейін біреу осы бейберекеттікті
жасауы, ал содан кейін қоғамды құру немесе қирату процестерін бағыттауы
қажет болды – деген пікірін білдірді.
Құқық - қоғамдағы қатынастарды, әрекеттер мен істерді, бірлестіктер
мен мемлекеттік органдардың қызмет істеу қатынастарын тәртіптейтін
нормативтік жүйелердің бірі. Құқық (көне славян тілінде – заң):
1) мемлекет күшімен қорғалатын жалпы міндетті нормалар жүйесі;
2) қоғамдағы адамдар қатынасын реттейтін заңдық нормалар мен
ережелерді зерттейтін ғылым.
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Құқық мемлекет күшімен және беделімен қолдау және қорғаудың
біркелкі құқықтық белгілері бар, бір ауқымдағы жағдайлар мен қатынастарға
шаралар қолданудың және олардың анықтығын, оның ережелерінің жалпы
міндеттілігімен сипатталады. Қоғам өміріндегі құқық ерекшелігі мен рөлі
мемлекетпен тығыз байланыста шартталған және оның субъектілерінің
сипатын көрсетеді. Құқық тек қана мемлекетпен қолданылып және
қамтамасыз етіліп қоймайды, бірақ өз кезегінде оны қолдайды және
қамтамасыз етеді. Құқықтық мемлекет үшін қойылған тәрітіпте құқықтар
өзгермеген жағдайда тұтастай мемлекеттің және оның кез келген
органдарының құқық ұстанымдарымен байланысын тану сипатты болады.
Құқық пен саясат – бұл қоғамдық өмірдің өзара байланысқан екі
саласы. Құқықтық және саяси мемлекет қатынастары екі жақты: мемлекет
құқық жүйесін оны жалпы міндетті жария ете отырып бекітеді және
конституциялайды, бұл жағдайда оны бұзу мемлекеттік ықпал ету
шараларын туғызады; бірақ, екінші жағынан мемлекеттің өзі де құқықпен
қолданылады және қамтамасыз етіледі. «Құқық» ұғымында халықтың тарихи
және мәдени дамуында кіріктірілген жалпы адамзаттық құндылықтардың
өзегін бөлуге болады, бірақ, бұдан басқа ол саясат үшін бағдарлау мен
реттеуден тұрады.
Саясат пен құқық арасындағы ортақтық олардың қоғаммен өзара
байланысқан реттегіш жүйелері болып табылады. Бұл мағынада олардың
арасындағы өзгешеліктердің екеуі де әртүрлі реттегіш жүйелерінен екендігі
анықталды. Белгілі Голландияның заңгері және саясаткері Г.Гроций,
«құқықтану пәні- бұл құқық пен әділеттілік мәселелері», ал «саяси ғылыми
пән – мақсат тиімділік және пайда» деп айтқанын қолдауға болады. (История
политических и правовых учений, 1997, 164-165б).
Өкінішке орай, саясаткерлер, сондай-ақ заңгерлер құқық пен саясаттың
теориялық, практикалық ауқымда өзара тығыз байланыста екенін естен
шығаруға бейім.
Лондон университетінің профессоры Г. Друри: «Көптеген саясаткерлер
пәннің құқықтық өлшеміне қажетінше көңіл бөлмейді және сөйтіп, өз
зерттеулерімен үлкен зиян келтіреді. Осы жағдайды ескере отырып,
саясаткерлер заңгер, ал заңгерлер саясаткер бола алады деп ойлау ағаттық
болады. Құқық аспектілерінің сәйкесті әлеуметтік ғылымдарының зерттеу
және оқу бағдарламаларына пәнаралық тығыз ынтымақтастықты енгізу алға
жылжуды қамтамасыз етеді. Соның нәтижесінде, заңгерлер мен саясаткерлер
бір-бірінің еңбектеріне жиі көңіл аударатын болады»-деп атап кетті
(Политическая наука: новые направления, 1999ж., 214 б).
Саясат үшін көпшілік құқықтың ережелері мен конституциясы және
өкімет есебі мен оның қызметін шектеу үшін қажетті құралды жасайтын,
саяси практиканың формалды базасын тағайындайтын, олардың соттық
қолдануы және уәжденуі басымдық етеді. Сайлаушылардың іс-әрекетін
зерттеуде, саясаткерлер сайлау компанияларын өткізудің ережелері мен
заңнамалық нормаларын жақсы білу қажет. Сондай-ақ, әлемдік саясат та
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көбіне халықаралық құқықтың нормалары мен ережелеріне бағдар алады.
Заңдар – бұл осы немесе басқа бір саясаттың өмірге асырылуының тәсілі десе
болады.
Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.Ж. Руссо және Т. Джефферсон жазған қоғамдық
шарттың заңдық пайда болуы орын алады. Саяси ойдың көптеген
шеберлерінің – Н.Макиавелли, Й.Бентама, Г.Гегель және т.б. жұмыстары
құқықтану теориясы, сондай-ақ саяси-ой тарихи бойынша әдебиеттерінің
университет тізімінде болуы міндетті екені ескертілді.
Саясат пен құқық арасындағы өзгешелік басқарудың саяси және
әкімшіліктік-құқықтық салалары арасындағы ерекшеліктер туады. Құқық
және әкімшіліктік-құқықтық сала – бұл, ең алдымен, заңдар, жарлықтар,
өкімдер; басқару саясаты және саяси саласы – бұл адамдардың әрекеті мен
қызметін және оларды ұйымдастырудың стратегиясы мен тактикасы.
Биліктік құрылымдардың қоғамға әсер етуі кейде, тек қана құқықтық
қана емес, басқа да көптеген құралдар, шаралар және нормалармен (күштік,
материалдық, идеалогиялық, психологиялық және т.б.) іске асырылады.
Саясат пен құқық арасындағы тағы бір өзгешелік құқық нормалары
жеткілікті анық және орнықты, ал адамдардың әртүрлі топтарында өзгермелі
саяси құқықтар мен принциптер орын алады және олар түрліше
қабылданады, яғни өзшелендірілетін саясатты дәріптейтін және жүргізетін
басқа да адамдар табылады. Бұл орайда, адамдардың өзара әрекет саласында
құқыққа қарағанда, саясат икемдірек және қарама қарсылықты, белгісіздеу
және тұрақты болып табылады.
Саясат пен құқықтың арасындағы тағы бір өзгешелік, құқық пен
мемлекетке қарағанда, саясат - өте кеңірек құбылыс екендігінде. Ол барлық
қатынастың сапасын ғана сипаттап қоймай, сонымен бірге әсердің өз өрісін
қоғамдық өмірдің кез келген басқа салалары мәселелеріне тарата алады.
Саясат, әдетте, қай жерде құқық болса, сол жерде болады, бірақ заң
әруақытта саяси шешімдерде, қатынастарда, процестерде бола бермейді.
Ең соңында, саясат пен құқық арасындағы өзгешелік, бұл сасаттың
қоғам мен билік құрылымдары арасындағы тікелей өзара қимылды
болжалдайды, ал құқық, әдетте, тек ресми нормаларды шығару арқылы ғана
баяу өзгереді.
Саясат пен құқық салалары мен функцияларын айқын бөлудің елеулі
мәні бар, ол қоғам мен оның билік құрылымдарының дамуындағы кейбір
қауіпті үрдістерді болдырмауға жағдай жасайды. Олардың бірі – саясатты өте
кең түсіндіру, әкімшілік құралдармен шешілетін проблемаларды саяси деп
жариялау. Міне, осындай үрдіс тотолитарлық және авторитарлық режімдерге
тән қасиет. Сонымен бірге, саясаттың өзінің де мәні төмендетіледі: саяси
шешімдер ғылыми стратегиялық тактика негізінде қабылданбайды, күштеу,
қоғамдық сананы алдау, арбау арқылы қабылданады.
Сондай-ақ, қалыпты басқа үрдіс те бар – бұл саяси проблемаларды
әкімшілік-құқықтық жүйелер шеңберіне дейін апару немесе тарылту болып
табылады. Қолданыстағы құқық пен билік органдарының саяси курсын
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абсолютті етуге ұмтылу, оны сыни талдау өрісінен шығару өтімді болып
табылмайды. Саясат пен құқықтың арасындағы өзара әрекеттермен келесі
негізгі нұсқаларын бөлуге болады:
1) саясаттың құқықты бағындыруы (мысалы, «революциялық» немесе
басқа «саяси мақсаттылық» күшінде);
2) құқықты абсолюттеу және оған шынайы емес мүмкіндіктерді тіркеу;
3) саясат пен құқықтың ойлы әрекетін сақтау: құқықтық мемлекеттік
қалыптастыру міндеттері мен демократиялық реформалар курсының дәл
келуі.
Саясат үшін, сондай-ақ құқық үшін де адамгершіліктің ережелері мен
принциптері үлкен мәнге ие болады. Адамгершілік - саясат және құқықтың
сәйкесті үйлесімі қаралатын феномендердің (ерекше құбылыстардың)
өздерінде, сондай-ақ тұтас қоғамда көрініс табады. Осындай өзара әрекеттер
принциптерін И.Канттың өзі де анықтаған болатын. Ол адамзатқа (өз
тұлғасына және кез келген басқа тұлғаға) мақсат ретінде қарау қажеттігін
және оған тек құрал ретінде қатынас жасамау керектігін ескерткен болатын.
Өз еркіңнің ең биігі жалпы заңдылықтың принципі күшінде болатындай
әрекет жасау мақсатты (қараңыз: Кант, 1965, 353-354 бет).
Құқықтық, адамгершіліктік, демократиялық және әлеуметтік мемлекет
қоғамдағы нақты ізгілікті саясатты іске асыру үшін негіз болып табылады, ал
бұл өз кезегінде белгіленген тәртіпте құқықтық, адамгершілікті және саяси
нормаларды сәйкесті жетілдіру үшін қажетті шарт болып табылады.
Платон: «Белгілі біреудің билігінде болатын заңның күші бомайтынын
және мұндай мемлекеттің күйреуі жақын екенін, сондай-ақ қайда заң
басқарушылардың билеушісі болса, .... сонда мемлекеттің сақталуын және
құдайдың мемлекетке көп игіліктер беруін байқаймын» - деген болатын
(Платон. 1999 ж. 711-712).
Құқық - мемлекеттік саясаттың қажетті формасы, ал өркениетті
қоғамда оның негізгі формасы ретінде қолданыла отырып, жеке тұлғаның
қоғамдағы орнының, оның құқықтарының кепілдігінің және оларды сақтау
мен іске асырудың құралы болып табылатынын көрсетеді. Тіпті, кезінде
Дж.Локк: «Билік еркін бұйыра алмайды, ол тек қана заңға, сондай-ақ оған
өкілеттілендірілген соттардың әрекетіне сәйкес қимыл жасауы қажет. Кез
келген мемлекетте заңдылық немесе жоғары билікке ие болса да, ол халыққа
белгілі және халықпен жарияланған, белгіленген тұрақты қағидаттарға
сәйкес басқаруға міндетті» - деген еді (Локк. 1988. 337-338 б).
Қазіргі заманда мемлекеттік саясаттың құқықпен өзара байланысы
және өзара әрекеті туралы мәселе үлкен маңызға ие болады. Себебі, құқық әрқашан әділ және ізгі, егер ол біркелкі міндетті болса, ал барлық азаматтар
үшін, соның ішінде және мемлекет басшылары, депутаттар мемлекеттік
аппарат шенеуніктері үшін де біркелкі болады. Платон: «Дұрыс емес заңдар
тұтас алғанда, барлық мемлекеттің жалпы игілігі үшін құрылмаған. Біз
заңдардың бірнеше адамдар мүдделеріне құрылатынын білеміз, сөз
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мемлекеттік құрылым мәселесі туралы емес, әділ деп саналатын ішкі
алауыздықтар туралы болып отыр» - деп атап өтті (Платон, 1999, 715 б).
Бақылау сұрақтары
1. Қызмет ретінде саясаттың мазмұны қандай?
2. Саясаттың қызметтері қандай?
3. Саясат пен адамгершіліктың арақатынасы қандай?
4. Саясат пен құқықтың арақатынасы қандай?
Әдебиеттер тізімі
1. Политическая наука: новые направления / Под. Ред. Е.Б. Шестопал. –
М., 1999.
II тарау. Билік: оның түрлері, құрылымы және иемденушілері
1. Биліктің мәні, құрылымы және түрлері.
2. Тұлғаны саяси әлеуметтендіру және саясатқа қатысу.
3. Көшбасшылық.
1 Билікті иемденушілер (саяси элиталар, саяси көшбасшылық).
Дәрістің мақсаты: биліктің мәнін саяси ғылымның негізін қалаушы
категория ретінде ашу, саяси биліктің ерекшеліктерін, билік жасау түрлері
мен оны жүзеге асыру тетіктерін, оның ішінде адами өлшеммен де ашу.
Мазмұны: билік мәні веберлік тәсіл негізінде ашылады, билікті
құраушы элементтер, билік түрлері сипатталады. Билік теориялары
қарастырылады, әр түрлі билік түрлерінің ерекшеліктері сипатталады. Саяси
әлеметтендіру үдерісінің мазмұны тұлғаны әлеуметтендірудің жалпы
үдерісінің бөлігі ретінде ашылады. Саясатқа қатысу түрлеріне талдау
жасалады, саяси көшбасшылық және саяси элитизм талданады.
Билік феномені бірегей. Билік адамдар өмір тіршілігінің барлық
салаларын қамти отырып, адамзатпен бүкіл өмір бойы бірге ілесіп келеді.
Билік – мәңгілік құбылыс, өйткені әлеуметтік құбылыс ретінде ол басқару
үдерісімен тікелей байланысты. Бұдан биліктің жағымдылығы және
қажеттілігі көрінеді. Екінші жағынан, билік моральді жойып жіберуге
қауқарлы, ол толық қоғам үшін де, әр жеке адам үшін де жағымсыз
салдарларымен қауіпті. Билік саясаттанудың ғана негізін құраушы категория
болып табылмайды деп, батыл айтуға болады. Саясаттануда билік саясаттың
мәнін, саяси институттардың қызметін, саяси көшбасшылықты түсінудің
кілті болып табылады. Өзінің ұзақ уақыт қолданылу барысында «билік»
ұғымы көптеген әр түрлі түсіндірулер мен теорияларды туғызды. Билікті
зерттеуге көптеген көрнекті философтар көңіл бөлді. Билікті талдаудың
жаңа парағын неміс әлеуметтанушысы М. Вебер ашты. Ол ғылымға
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«әлеуметтік іс-әрекет» ұғымын ендірді, ол екі моментті: индивидтің
субъективті уәждемесін және оның басқаға бағдарлануын шамалайды.
Вебер билікті әлеуметтік қатынастар ішінде қандай да бір
қарсылықтарға қарамастан өз еркін жүргізудің кез келген мүмкіндігі
(мұндай мүмкіндіктің неге негізделгеніне байланыссыз) деп түсінеді.
Вебердің пайымдауынша, билік біріншілік. Саясат және онымен
байланыстының бәрі оның туындысы болып табылады. Осы анықтаманың
негізінде биліктің оларсыз болуы мүмкін емес мынадай элементтерін бөліп
көрсетуге болады:
а) билік қатынасы серіктестерінің екіден кем болмауы; билік
субъектілер қасиеті ғана емес, ол олардың арасындағы қатынас және де
құқықтар мен өкілеттіктер мағынасында асимметриялық және түрлі
көлемдегі қатынас. Билік қатынастарына тек қана субъектілер, яғни жеке
немесе заңды тұлғалар ғана қатыса алатынына қарамастан, бұл жөнінде билік
қатынасы қатысушыларының мәртебесіде – субъект және объект делініп
жанама айтып тұр;
б) билікті жүзеге асыратын бұйрық, яғни кімге билік жүргізетініне
қатысты санкциялар қолдану қауіпін тудыратын еркінің көрінісі. Субъект
мәртебесін алу үшін не белгілі бір әлеуметтік санкциялары болуы қажет, не
бойында соған сәйкес жеке қасиеттері болуы керек;
в) билік кімге қатысты жүзеге асырылса, ол немесе олар бағынуы тиіс.
Әрине, бағынудың уәждемесі әр жағдайда әртүрлі бастапқы алғышарттарға
негізделеді;
г) бұйрықтар, санкциялар мен бағынуларды жүзеге асыруға арналған
шектерді белгілейтін қоғамдық нормалар. Әдетте, бұларға мемлекеттің
заңдары мен қоғамдық мораль нормалары жатады.
Билік субъектінің өз еркін жүргізуге қабілеттілігі ретінде зорлықзомбылық, үстемдік, тәуелділік, жетекшілік ету, басқару, бақылау т.б. сияқты
түрінде көрініс береді. Биліктің көріну түрлерін, әдетте, жағымды және
жағымсыз деп бөледі.
Билікті жүзеге асыру тетіктері, оның ресурсы, негіздемелерін билік
жайлы көптеген теориялар: телеологиялық, биологиялық, реляционистік,
бихевиористік,
жүйелік,
құрылымдық-функционалдық
т.б.
билік
тұжырымдамалары түсіндіруге тырысады.
Билік түрлерінің көптеген жіктемесі бар. Алайда, биліктің белгілі бір
түрін айқындау кезінде биліктің кез келген түрінің ресурс, басқаша айтқанда,
субъектінің объектіге ықпал ету құралдарының болуы керектігін есте ұстаған
жөн. Билік
ресурстары утилитарлық (материалдық және әлеуметтік
игіліктер), мәжбүрлеуші (әкімшілік жазалар) және адамның ішкі жан
дүниесіне, оның сенімдеріне және рухани құндылықтарына бағытталған
нормативтік болады.
Билік түрлерін жіктеудің кез келгені белгілі бір өлшемдерге
негізделеді. Ең кең тараған жіктеу түрі – қоғам өмірінің негізгі салалары
бойынша жіктеу. Бұлай жіктеу шеңберінде, әдетте, экономикалық,
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әлеуметтік, мәдени-ақпараттық, мәжбүрлеуші және демографиялық билік
айқындалады.
Саяси билік – биліктің ерекше түрі. Ол таптың, топтың, индивидтің
қоғамды басқарудың негізгі институттарына бақылау жүргізу есебінен өз
еркін жүргізу қабілеті түрінде көрінеді. Саяси билікті екі түрлі белгі
сипаттайды: масштаб (ол әлеуметтік топтарға, бүкіл қоғамға ықпал етеді)
және мемлекеттік шешімдер түрінде рәсімделген мемлекеттік тетіктерін
қолдану. Сондай-ақ
саяси билікті келесі сипаттамалар ерекшелейді:
ашық/жария - биліктің таза заңды негіздемесі; легитимділігі (ұғымды
М. Вебер енгізген) – билікті іштей, әлеуметтік мойындау, билікті қоғам
алдында заңдастыру. Легитимділік биліктің беделі; билік пайдаланатын
жағымды және жағымсыз санкциялар (марапат, көтермелеу жазалар, қуғынсүргін); билік өз шешімдерін жүзеге асыру мақсатында пайдаланатын
байланыс құралдары мен байланыс арналары.
Қоғамның даму деңгейіне, саяси режім сипатына байланысты биліктің
қандай да бір түрі басым болады. Оның ішінде рухани билікті жеке атап
өткен жөн. Онда ең күшті нормативтік ресурсы бар.
2 Тұлғаны саяси әлеуметтендіру және саясатқа қатысу.
Адам саяси қызметпен айналысу, саяси субъект рөлін атқару үшін ол
мұндай қызметке дайындалуы – соған сай білім алуы, қабілеттіліктері,
дағдылары мен біліктілігі болуы керек. Бұған саяси әлеуметтену (СӘ) деп
аталатын үдеріс барысында қол жеткізіледі. СӘ – жеке адамды саясат
әлеміне тарту үдерісі, мұның
нәтижесінде жай адам саясат адамы
қасиеттеріне ие болады.
Саяси әлеуметтену екі негізгі жолмен жүзеге асырылады. Біріншісі –
алдыңғы буындардың саяси тәжірибесін, саяси мәдениет нормаларына
айналған тәжірибесін, жас ұрпаққа жеткізу. Бұл отбасындағы тәрбие,
мектептегі оқу, бұқаралық ақпарат құралдары және тағы басқа арналар
арқылы жүзеге асырылады. Екінші жол – жеке адамның жаңа, бұрыннан
таныс емес саяси тәжірибе жинақтауы. Нақты өмірде бұл бағыттар өзара
айқасып, бір-бірін толықтырып отырады, және бір-біріне қайшы келуі де
мүмкін.
Мұнымен қоса саяси әлеуметтену үдерісі түрлі кезеңдерді басынан
өткеретін азаматтық жетілу үдерісі болып табылады.
Саясаттанушылар,
әдетте, үш кезеңді бөліп көрсетеді. Біріншісі - 3–5 жастан 12–13 жасқа дейін.
Алғашқы саяси мәліметтер мен бағдарларды өздері еліктеп, үлгі алуға
тырысатын ата-аналарынан алады. Осы кезеңнің аяғына қарай мектептің
алғашқы жылдары (7–13 жас) олардың саяси ақпараттануы, кейбір жалпы
және абстрактілі саяси символдарды қабылдау және түсіну қабілеттері күрт
артады. Екінші кезеңде (13–18 жас) жеке саяси сезім – саяси «мен»
қалыптасады. Саяси объектілерге қатысты эмоциялық сезімдері саяси
жүйеде түрлі институттар мен лауазымды тұлғалар атқаратын өзіндік рөлдері
және қызметтері жайлы білімдерімен толығады. Үшінші кезеңде (18 жастан
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бастап) адам өзінен жасы үлкен адамдар қатарлы саясат әлеміне енеді
(мемлекеттік органдарға, саяси партияларға және т.б. сайлай алады және өзі
сайлана алады).
Саяси әлеуметтену үдерісінде жеке тұлға өзін қоршаған барлық
әлеуметтік ортаның әсерін сезінеді. Бұл әлеуметтік ортаға саяси факторлар
және саяси емес факторлар кіреді. Саяси факторлар – бұл адам өмір сүріп
жатқан елдің мемлекеттік құрылымының сипаты мен типі, саяси режімі,
саяси институттары, партиялары, жастар ұйымдары мен қозғалыстары, оқу
орындарындағы саяси білім беру курстары. Саяси емес факторлар әртүрлі
болуы мүмкін:
а) дәстүрлі факторлар – отбасы, қатар құрбылары, мектеп (әсіресе
жоғары оқу орны), жұмыс (еңбек ұжымы), шіркеу, мәдениет, өнер,
бұқаралық ақпарат құралдары;
б) дәстүрлі емес – жастардың субмәдениеті, поп-музыка;
в) макроәлеуметтік факторлар – әлеуметтік-экономикалық қатынастар,
өмір сүру салты, ұлттық салт-дәстүрлер, мәдениет.
Алайда саяси әлеуметтену факторларына қатысты өте маңызды бір
нәрсені атап өту қажет. Барлық сипатталған факторларды жеке тұлғаны
әлеуметтендірудің сыртқы факторларының үлкен бір тобына біріктіруге
болады. Олар қаншама әртүрлі, қуатты, әсері зор болса да, біздің
көзқарасымызша, олар ішкі факторларға жол береді, өйткені оларға жеке
тұлғаға тән
дүниетанымдық
көзқарасы, өмірлік ұстанымдары мен
моральдік нормалары жатады. Сыртқы факторлар беретін нәрсенің бәрін
меңгеріп, өз бойынан өткеру арқылы адам ненің ақиқат, ненің ақиқат
еместігі туралы шешімді өзі қабылдайды, жаңа білім алып, әр мәселе
бойынша өз көзқарасын қалыптастырады.
Жеке адамды саяси әлеуметтендіру мәселесінің маңызды әлеуметтік
бөлігі – ол жеке адамға саяси жүйе құндылықтарын жеткізу тетіктері
мәселесі. Кімнің қандай жағдайларда жеке адамға әсер еткенін білу
жеткіліксіз, оның қалай жүргізілетінін білу маңызды. Бұл тетіктердің
кейбіреуі әдейі ұйымдастырылған. Бұлар - адамдарды жұмылдыру, оқыту,
саяси мінез-құлқына бақылау жасауды жүзеге асыратын саяси институттар.
Басқалары кездейсоқ
қалыптасады, бірақ оларды саяси партиялар,
қозғалыстар, олардың көшбасшылары саналы түрде тиімді пайдаланады.
Саяси әлеуметтендіру тетігі бірнеше деңгейде қызмет етеді:
а) әлеуметтік деңгейде, яғни тұтас қоғам деңгейінде;
б) әлеуметтік-психологиялық деңгейде;
в) тұлғаның ішкі жан дүниесі деңгейінде.
Жеке тұлғаның бойындағы саяси құндылықтары мен мақсаттарының
орнықты және «жұмыс істеуші» элементтерге айналып, тұлғаның белгілі бір
құрылымының қалыптасуы саяси әлеуметтенудің нәтижесі болып
табылады. Тұлғаның саяси құрылымы төмендегідей:
а) саяси сана;
б) саяси қызығушылық, қажеттіліктер және уәждер;
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в) саяси ерік;
г) саяси мінез-құлық.
Саяси құрылымның квинтэссенциясы - барлығы бірігетін элемент,
соңғысы - саяси мінез-құлық элементі, өйткені біз өз өміріміздегі және
қоғамдағы адамның орны мен рөлін оның айтқан сөздері мен арманы,
жоспарына қарап емес, нақты атқарған істеріне қарап бағалаймыз. Саяси
әлеуметтенудің нәтижесінде тұлғаның белгілі бір саяси типі қалыптасады.
Әдебиеттерде, әдетте, тұлғаның екі типі көрсетіледі: демократиялық және
авторитарлық.
Саяси әлеуметтену үдерісінде адам алдында саясаттың объектісінен
субъектісіне айналу мүмкіндіктері туады. Үдерістің іске асуының басты
көрсеткіші – бұл саясатқа қатысу (СҚ). Бұл жерде тұлғаның қоғамның саяси
өміріне іс жүзінде қатысуы сөз болып отыр. СҚ – бұл тұлғаны саяси-билік
қатынастарына, саяси сипаттағы шешімдерді қабылдау және басқару
үдерісіне тарту.
СҚ түрлері, уәждері, қарқындылығы әртүрлі болады. Қатысу түрлері
тікелей және жанама болуы мүмкін. Тікелей СҚ тура демократия деп
аталады, бұл сайлау, референдумдар, жиналыстар, митингілер, ереуілдерге
т.б. қатысу секілді түрлері. Жанама СҚ өкілдік демократия деп аталады –
бұл қатысу сайланған өкілдер арқылы жүзеге асырылады (парламент,
жергілікті органдар, қоғамдық-саяси ұйымдардың сайланбалы органдары,
делегаттар, өкілеттілер). СҚ институционалдық және институционалдықтан
тыс түрде болуы мүмкін. Бірінші типке заңмен санкцияланған түрлері
жатады (биліктің жоғарғы немесе жергілікті органдарының депутаты
ретінде; саяси партиялардың сайланбалы органдарының мүшелері ретінде
қатысу және т.б.) Институционалдықтан тыс және тіпті заңға қайшы
қатысуларға санкцияланбаған митингтер, билікке бағынбау, бүлік шығару,
билікті өз бетімен басып алу және т.б. атауға болады.
СҚ уәждері альтруистік (қоғамға қызмет етуге ұмтылу) немесе
пайдакүнемдік (билік арналарын пайдалану арқылы баюға ұмтылу және т.б.)
болуы мүмкін. СҚ субъективті факторларынан басқа СҚ қарқындылығы
мен сипатына тұлғаға қатысты сыртқы факторлар да: елдегі саяси-құқықтық
жағдайлар, материалдық өмір сүру жағдайлары, білім алу әсер етуі мүмкін.
Мысалы, қоғам неғұрлым демократиялық болса, соғұрлым ондағы саяси
көзқарастар мен іс-әрекеттердің кең спектрін көрсетуге мүмкіндік беретін
СҚ түрлері де мол болады.
3 Көшбасшылық.
Адам саясатқа неғұрлым белсенді араласса, соғұрлым оның саяси
көшбасшы деңгейіне көтерілу және саяси элитаға кіру мүмкіндігі молырақ
болады. Кеңестік қоғамтану ғылымында элита теориясы көптеген жылдар
бойы псевдоғылыми, антидемократиялық және буржуазиялық ағым ретінде
қарастырылды. «Элита» термині «билік иелері», «қоғамның ықпалды
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қабаттары», «ұлт қаймағы» және т.б секілді аморфты синоним сөздермен
алмастырылды.
Француз тілінен аударғанда «элита» сөзі ең жақсы, іріктелген,
таңдаулы дегенді білдіреді. Ежелгі Греция философтары қоғамды ең жақсы,
арнайы жаратылған адамдар билеуі қажет деп есептеген. Платон және
Аристотель демократияны басқарудың ең нашар түрі деп есептеп,
мемлекетті басқаруға халықты жіберуге қарсы болды.
Саяси элита дегеніміз - өз қолында саяси биліктің едәуір бөлігін
шоғырландыра отырып, қоғамның түрлі бөліктерінің мүдделерінің саяси
ұстанымдарын біріктіруді, субординацияны қамтамасыз ететін және саяси
ойларды жүзеге асыру тетігін жасайтын салыстырмалы түрдегі шағын
әлеуметтік топ.
Басқаша айтқанда, элита - әлеуметтік топтың, таптың, саяси қоғамдық
ұйымның жоғарғы бөлігі.
Элиталардың заманауи тұжырымдамаларының негізі италиялық
социологтар Гаэтано Моска (1858 - 1941 жж.) және Вильфремо Парето
(1848 - 1923 жж.) және неміс саясаттанушысы Роберт Михельстің (1876 1936 жж.) еңбектерінен бастау алады.
Моска кез келген қоғамның әлеуметтік жағдайы мен атқаратын рөлі
бойынша тең емес екі топқа бөлінетінін дәлелдегісі келді. Моска
азшылықтың көпшілікке үстемдігін болмай қалмайтын нәрсе дейді, өйткені
бұл ұйымдасқан азшылықтың ұйымдаспаған көпшілікке үстемдік етуі.
Парето қоғамның басқарушы элитаға және басқарылатын бұқараға
бөлінуін адамдардың әлеуметтік өмірдің барлық салаларында көрінетін жеке
қабілеттерінің теңсіздігінен шығарды. Ол ең алдымен саяси, экономикалық,
әскери, діни элитаны бөлді. Парето және Москаның бастапқы түсініктерінің ұқсастығымен қатар, олардың тұжырымдарының өзгешеліктері де бар.
Егер Парето элитаның бір типін екіншісімен алмастыруды ұсынса, Моска
элитаға бұқараның «ең жақсы» өкілдерінің біртіндеп енуін қостайды. Моска
саяси фактордың іс-әрекетін абсолюттендірсе,
Парето элиталардың
динамикасын
психологиялық тұрғыдан түсіндіреді: қарапайым санасезімнен жоғарылап, саяси мифологияны орнатқандықтан, элита билік
жүргізеді. Моска үшін элита – саяси тап. Ал Паретоның элита ұғымы
кеңірек, ол антропологиялық.
Р. Михельстің тұжырымының мәні мынада: өзін сақтау және белгілі бір
тұрақтылыққа жету үшін демократия ұйым құруға мәжбүр. Ал бұл
элитаның – белсенді азшылықтың бөлініп шығуымен байланысты, үлкен
ұйымға тікелей басшылық жасау мүмкін болмағандықтан, халық оған өз
тағдырын сеніп тапсырады. Көшбасшылар өз биліктерін ешуақыттта
«бұқараға» бермейді, тек қана жаңа, басқа көшбасшыларға береді. Ұйымды
басқару қажеттілігі аппарат құруды талап етеді, және билік оның қолына
шоғырланады. Михельстің ізбасарлары Ленин өзінің «Не істеу керек?» деген
еңбегінде РСДРП(б)-ның ұйымдастырушылық және идеологиялық негіздерін
сала отырып, кәсіби революционердің шағын бөлігіне – болашақ элитаға
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бағдарланған деп есептейді. Билік басына келген соң, партия бүкіл ел
көлемінде өз құрылымын жасақтады: бүкіл қоғамды партократия басқарды.
Саяси элитаға тән белгілер мыналар болып табылады: бұл шағын,
біршама дербес әлеуметтік топ; жоғары әлеуметтік мәртебе; мемлекеттік
және ақпараттық биліктің елеулі бөлігі; билікті жүзеге асыруға тікелей
қатысу; ұйымдастырушылық қабілеттер мен талант.
Г. Моска, В. Парето және Р. Михельстің тұжырымдамалары негізінде
мынадай заманауи бағыттар пайда болды: макиавеллистік мектеп,
элиталардың құндылықтар тұжырымдамалары, демократиялық элитизм
тұжырымдамасы, көптік тұжырымдамасы, элиталар плюрализмі, жұмысшы
табының авангард партиясы ретіндегі элита тұжырымдамасы.
Нақты өмір фактілері және көптеген зерттеулер саяси элитаның қоғам
дамуы кезеңінің бүгінгі (мүмкін ертеңгісінің де) ақиқаты екендігін және ол
мынадай негізгі факторлардың әрекетіне сүйенетінін растайды:
- Адамдардың психологиялық және әлеуметтік теңсіздіктері, олардың
саясатқа қатысу қабілеттерінің, мүмкіндіктері мен тілектерінің бірдей
еместігі.
- Еңбекті бөлу заңы басқару еңбегімен кәсіби айналысуды талап етеді.
- Басқару еңбегінің жоғары маңыздылығы
және соған сай
ынталандыру.
- Түрлі әлеуметтік артықшылықтарға ие болу үшін басқару қызметін
пайдаланудың үлкен мүмкіншіліктері.
- Саяси жетекшілерге іс жүзінде тұтастай бақылау жүргізуді жүзеге
асыру мүмкіншілігінің мүмкін еместігі.
- Халықтың көп бөлігінің саяси салғырттығы.
Элиталардың түрлі
типтері бірқатар негіздемелер бойынша
типтендірілуі мүмкін:
- Билікке қатысы бойынша былайша бөлінеді: басқарушы элита;
басқармайтын немесе контрэлита.
- Құзыреттілік деңгейі бойынша: жоғарғы (жалпыұлттық); орта
(аймақтық); жергілікті.
- Қызмет нәтижесі (тиімділігі) бойынша: элита; псевдоэлита;
антиэлита.
Бұдан өзге, «тұқым элитасы», немесе аристократия; байлық элитасы,
немесе плутократия; білім элитасы, немесе меритократия; деспоттық,
тоталитарлық, либералдық және демократиялық элиталар; жабық және ашық
элита деп бөледі.
Саяси элита мынадай қызметтерді атқарады:
- түрлі әлеуметтік топтардың мүдделерін зерттеу және талдау;
- түрлі әлеуметтік қоғамдастықтардың мүдделерінің субординациясы;
- саяси ұстанымдардың мүдделерін көрсету;
- саяси идеологияны әзірлеу (бағдарламалар, доктриналар,
конституция, заңдар және т.б.);
- саяси ойларды жүзеге асыру тетігін жасау;
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- басқару органдарының кадрлық аппаратын тағайындау;
- саяси жүйе институттарын құру және түзету енгізу;
- саяси көшбасшыларды ұсыну.
Заманауи қоғамның элиталылығы анық және оны ығыстырудың кез
келген талпыныстары деспоттық нәтижесіз элиталардың қалыптасуы мен
үстемдік етуіне әкеліп, ақыр соңында бүкіл халыққа зардабын
тигізетіндіктен, қазіргі жағдайда бірінші кезекте элиталылықпен күресу емес,
қоғам үшін нәтижелі, пайдалы саяси элитаны қалыптастыру – элитаны
жұмылдыру мәселесі тұр. Алайда адам өркениетінің қазіргі даму кезеңінде
халықтың өзін-өзі басқаруы шынайылықтан гөрі тартымды идеалға жуық.
Элитаны жұмылдырудың негізгі екі жүйесі бар: гильдиялар жүйесі
және антрепренерлік жүйе.
Гильдиялар жүйесіне мыналар тән:
- Жабықтық. Неғұрлым жоғары орындарға іріктеу элитаның өзінің
төменгі қабаттарынан іске асырылады. Жоғары қарай ақырындап, біртіндеп
көтерілу.
- Іріктеу үдерісінің жоғары дәрежелілігі, лауазымдарды иелену үшін
қойылатын ресми талаптардың көптеген сүзгілерінің болуы (партиялылығы,
жасы, жұмыс өтілі, білімі, мінездемелері және т.б.).
І - Селектораттың, яғни іріктеу жүргізушілердің, шағын, біршама
жабық болуы. Әдетте, оған жоғарғы органның мүшелері ғана немесе бірінші
басшының өзі ғана кіреді.
Көшбасшылықтың бар типін үнемі толықтырып, жаңалар отыру.
Элитаны жұмылдырудың антрепренерлік жүйесін мыналар ерекшелейді:
- Ашықтық. Кез келген қоғамдық топтың өкілі басшылық қызмет
орнын иеленуге үміткер бола алады.
- Ресми талаптардың, институционалдық сүзгілердің саны аз.
- Селекторат саны көп. Сайлаушылардың барлығы дерлік іріктей
алады.
- Іріктеудің жоғары бәсекелестігі, басшылық орындарға ие болуға
ұмтылған өткір бақталастық.
Жеке адамның бірінші дәрежелі орны (ерекше тұлға, жеке басының,
маңызды қасиеттері, үлкен аудиторияның қолдауына қол жеткізу, оны
қызықтыру, қызықты ұсыныстар мен бағдарламалардың болуы).
Осылайша, қоғамның саяси өмірінің элиталылығы – бүгінгі күннің
шындығы. Саяси элитаның жұмысының сапасын және тиімділігін көтеру
мәселелері басты назарда болуы тиіс.
Бұл мәселенің он шешім табуы көбінесе жетекшіге, көшбасшыға
байланысты болады. Феномен ретіндегі көшбасшылық әмбебап сипатта
болады: ол да адамдардың ұйымы секілді қай жерде топ немесе адамдардың
ұйымы болса, сонда әрқашан көшбасшылықтың қандай да бір түрі болатыны
міндетті болып келеді. Көшбасшы – бірігіп қызмет ету мақсатында
басқаларға сол қоғамдастықтың мүдделерін қанағаттандыруға бағытталған
ықпал ету қабілеттілігі бар тұлға.
24

Саяси ойлар тарихында СК мәнін түсіндірудің бірнеше тәсілі бар.
Психологиялық тәсіл көшбасшылық табиғатын адамның жеке қасиеттерімен
байланысты қарастырады. Көшбасшы – бойындағы даналық, мінезіндегі
табандылық пен беріктік, ынталылық, көрегендік секілді жеке қасиеттерімен
басқалардан ерекшеленетін адам. Мысалы, Ф. Ницше жұрттың бәрі билік
жүргізе алмайды, ол тек «дарынды адамдардың» ісі, ал тобырдікі – бағыну
деп топшылайды.
Бұдан басқа да СК билікпен байланысы жөніндегі көзқарас бар: билікті
қалай болса да жүзеге асырушы адам көшбасшы
болады. (Платон,
Конфуций). Билік арқылы СК болу анықтамасына функционалдық тәсіл
қарсы келеді. Оның жақтастары СК билікті пайдаланумен тікелей
байланысын теріске шығарады: кейбір көрнекті қайраткерлер ресми билікке
ие болмай-ақ және жоғары орындарды отырмай-ақ, тіпті оған ұмтылмай-ақ
көшбасшы болған. Олар: Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг, А.Д. Сахаров.
СК бұл жерде олардың қызметімен анықталады: ол диагностикалық қызмет
атқарады (көшбасшы туындаған жағдайды бағалайды); көшбасшы топ үшін
іс-әрекетті ұсынады; ол өзінің жоғары беделі арқасында топ алдында
жұмылдырушы рөл атқарады.
Саяси көшбасшылық мәселесін түсіндірудің жаңа тәсілін марксизм
ұсынды. Марксизм-ленинизм бойынша көшбасшылық – адамды билік
жүргізуге итермелейтін психологиялық тетік емес. Саяси көшбасшылық
қоғамдағы бұқара, таптар, саяси жетекшілер (көшбасшылар) қатысатын
әлеуметтік-саяси таптық күрес үдерісінде пайда болады.
Қараңыз
В.И. Ленин. ППС, 25 т., 57 б.
Саяси ғылымда көшбасшылықтың түрлі типологиясы орын алады.
Алғашқы типологиялардың бірін Макс Вебер (1864–1920 жж.) ұсынған.
Вебердің пайымдауынша, көшбасшылық «бұйрық беру және ырқына
көндіру». Ол көшбасшылықты үш типке бөлді:
а) Дәстүрлі көшбасшылық. Ол салт-дәстүрлердің киелілігіне сенуге
негізделген және капиталистік дәуірге дейінгі қоғамға тән.
б) Рационалдық жария (немесе бюрократтық). Бар тәртіптің
заңдылығына сенуге негізделген, индустриялы қоғамға тән көшбасшылық.
Өзінің шығу тегі, әдет-ғұрпына байланысты емес, заңды (легитимді)
процедуралар негізінде көшбасшы бола алады. Мұндай көшбасшы тек заң
бойынша алмастырылады.
в) Харизматикалық көшбасшылық. Ол көсемнің ерекше, тіпті
жаратылыстан тыс қабілеттеріне, оның жеке басына табынушылыққа сенуге
негізделген. («Харизма» – грекше – сүйкімділік, құдайдың ерекше сыйы,
ізбасарларының алдында күнәсіздігімен ерекшелену). Харизматикалық
көшбасшыны алмастыру қиын немесе тіпті мүмкін емес.
Америкалық саясаттанушы Принстон университетінің профессоры
Р. Такер билікті жүзеге асыру тетігі тұрғысынан көшбасшылықтың мынадай
типологиясын ұсынады:
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1) Көшбасшы-реформатор. Бар қоғамдық идеалдарға сенеді, бірақ
оларды жақсартуды ұсынады. Мысалдар: Мартин Лютер Кинг, Н.С. Хрущев.
2) Көшбасшы -революционер. Бар идеалдарды жоққа шығарады, оларды түптамырымен өзгертуді ұсынады. Мысалы: Маркс, Энгельс.
3) Көшбасшы - консерватор. Өзгерістерді қаламайды, оларға қарсылық
танытады. Мысалы: Брежнев.
Такер
Ленинді
20-жылдары
көшбасшы-реформатор
болған
классикалық революционер деп санайды.
Бақылау сұрақтары.
1. Биліктің түрлі анықтамаларын салыстырыңыз, әмбебабын бөліп
көрсетіңіз.
2. Саясат пен билік категорияларын салыстырыңыз. Олардың қайсысы
біріншілік боп табылады?
3. Сізге биліктің қандай құрылымдық элементтері белгілі?
4. Биліктің жағымды және жағымсыз түрде көрінуін түсіндіріп беріңіз.
5. Биліктің ресурсы дегеніміз не?
6. Сіз биліктің қандай түрлерін білесіз?
7. Саяси биліктің ерекшелігі неде?
8. Рухани билік қандай ресурстарға ие?
9. Билік теорияларының негізгі топтарын салыстырыңыз, оларға тән
ортақ және ерекшелейтін белгілерді табыңыз.
10. «Әлеуметтену» деген не және ол саяси әлеуметтену үдерісімен
қандай арақатынаста тұр?
11. Саяси әлеуметтендірудің негізгі кезеңдерін атаңыз және оларды
сипаттаңыз.
12. Саяси әлеуметтендірудің негізгі факторларын атап беріңіз.
13. Саяси әлеуметтендірудің ішкі және сыртқы
факторларын
салыстырыңыз.
14. Сізге тұлғаның саяси құрылымының қандай элементтері белгілі?
Олардың қайсысы жетекші болып табылады?
15. Саяси әлеуметтендірудің нәтижесінде қалыптасатын тұлғаның
негізгі типтерін сипаттаңыз.
16. Сізге саясатқа қатысудың қандай түрлері белгілі?
17 .«Саяси элита» ұғымына анықтама беріңіз.
18. Сізге белгілі саяси элиталардың типтерін атап беріңіз.
19. Саяси ғылымдағы саяси көшбасшылық феноменін түсіндірудің
негізгі тәсілдерін сипаттап беріңіз.
20. Сізге саяси көшбасшылықтың қандай типологиялары белгілі? Осы
типологиялар тұрғысынан қазіргі заманғы саясаткерлердің бейнесіне талдау
жасаңыз.
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III тарау. Саяси режимдердің типологиясы
1. Тоталитарлық, авторитарлық, демократиялық.
2. Саяси жаңғырту.
1 Тоталитаризм, авторитаризм, демократия.
Мемлекеттің іс жүзіндегі саяси билігі Конституцияда бекітілген
басқару түрінен өзгеше болуы мүмкін. Елдің саяси өмірі туралы нақты
түсінік алу үшін, ол елде қандай мемлекеттік режим билік ететінін анықтау
қажет.
Саяси режим дегеніміз – саяси билікті жүзеге асыратын құралдар,
тәсілдер, әдістер жиынтығы. Ол қоғамның саяси өмірінің аясы мен жағдайын
сипаттайды.
Бұл ұғым мемлекеттегі саяси биліктің шынайы бейнесін көрсетеді.
Белгілі бір сұрақтарға жауап бере отырып, саяси режим туралы: бұл саяси
режим қалай пайда болды? Қандай топтар билік басында тұр? Саяси билеудің
қандай әдістеріне ерекше артықшылықтар беріледі? Қандай партиялар саяси
билікке ие болады? Саяси оппозиция бар ма және бар болса ол қандай
шамада? Тұлғаның осы мемлекеттегі жағдайы қалай?- деген нақты түсінікке
қол жеткізуге болады.
Саяси режимді анықтау үшін ресми (оның ішінде конституциялық)
құқықтық ережелерді шынайы саяси өмірмен салыстыру қажет. Сонымен,
саяси режим – бұл конституциялық тәртіптер жүйесі және бұл жүйені іс
жүзінде іске асыру. Нақты бір мемлекетте оның қалыптасуы мен эволюциясы
объективті және субъективті факторлардың әсер етуімен байланысты болады.
Саяси режимдер келесідей түрлерге бөлінеді: демократиялық,
тоталитарлық және авторитарлық.
Демократиялық саяси режим. Антикалық демократияда жеке адамның
құқықтары мен бостандықтары болған жоқ, сондықтан да оны көбінесе
көпшіліктің деспотизмі деп атады. Орта ғасыр кезеңінде демократияның
«бүршіктері» болып Батыс Еуропа елдерінде пайда болған қауымдықөкілетті билік органдарын, Испаниядағы кортестерді, Франциядағы - Бас
штаттар, Ұлыбританиядағы – парламент есептеледі. Бұл органдардың
жоғарғы қауымның мүдделерін басымырақ көздеуіне қарамастан, олардың
шешімдері ұсыныс сипатына ие болып, олар өкілетті билік органдардарының
келешектегі үлгісі болды. Демократияның дамуы адамның құқықтары мен
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сайлау құқығының дамуымен тікелей байланысты. Осы институттардың
эволюциясы демократиялық режимнің қалыптасуына себепші болды.
Демократия түсінігінің мазмұны мемлекет пен қоғамдық ғылымдардың
тарихи даму кезеңінде қайта қарастырылып, кеңейтілді. Демократиялық
саяси режимнің дамуына бірінші ағылшын парламентінің шақыруы (1265 ж.)
едәуір үлкен үлесін қосты және Англиядағы әрі қарай жалғасқан
парламенттік тәжірибе, Ұлы француз революциясы (1789 ж.) және
америкалық конституционализмнің туындауы (1787 ж.) себепші болды.
Жалпы бүкіл халық саяси билік жүргізетін жағдайды елестету – бұл тек қана
идеал. Іс жүзінде демократия деген халық сайлаған адамдардың билігі.
Демократиялық режим келесі ерекшеліктермен сипатталады:
1) демократиялық мемлекетте биліктің бірден-бір жалғыз қайнар көзі
халық болып есептеледі. Халық өз өкілдерін сайлайды, оларға өздерінің
пікіріне сүйене отырып кез келген мәселе бойынша шешім қабылдауға құқық
беріледі. Халық таңдаулыларын келесі дауыс беруде қайта сайлауға болады.
Депутаттардың қателері немесе олардың өз беделін жоғалтуы оларды
қызметінен алып тастауға себеп бола алмайды. Заң азаматтарды биліктің
бассыздығынан қалай қорғаса, билікті де азаматтардан солай қорғайды;
2) халықтың саяси шешім қабылдауға әсер ету құқығы. Халықтың әсер
етуі ұсыныс жасау түрінде, бұқаралық ақпарат көздеріндегі сын, сайлау алды
компанияларға қатысу түрі ретінде орын алады. Конституция халықтың
шешім қабылдауға қатысуына кепілдік етеді;
3) биліктің бөлінуі. Бұл заң шығарушы, атқарушы, сот билігінің бірбірінен бөлінуін білдіреді;
4) саяси плюрализм, көп партиялы жүйені құрудың мүмкіндігін
ұсынады;
5) адам құқықтырын іске асырудың жоғарғы деңгейі. Бұған мемлекет
пен азаматтардың қарым-қатынастарының тәртібі мен ережелері,
қағидаттары жатады.
Демократияда ең бастысы – бұл саяси саладағы бәсекелестік
қағидатын іске асыру. Демократияның ұлттық үлгісі мен нақты-саяси
жағдайына тарихи дамудың нәтижелері де әсер етеді; қоғамның әлеуметтік
экономикалық даму деңгейі, аумақтық және этникалық ерекшеліктердің
өзгешелігі; халықаралық қауымдастақтың мемлекетке әсер етуі.
Тоталитарлық саяси режим. Тоталитаризм – бұл билік етудің бір түрі
(тоталитарлық мемлекет), қоғамның барлық салаларында толық (жаппай)
қадағалау жүргізуімен ерекшеленеді; конституцияны, құқықтар мен
бостандықтарды іс жүзінде жоюмен; оппозиция мен өзгеше ойлайтындарға
қатысты репрессиялар. «Тоталитаризм» (лат. totalis) ұғымы толық, бүкіл,
тұтас дегенді білдіреді. Бұл ұғымды ХХ ғасырдың басында италиялық
фашизмнің идеологы Дж. Джитиле енгізді. 1925 жылы бұл ұғым бірінші рет
италиялық парламентте қолданысқа енгізілді. Италиялық фашизмнің
көшбасшысы Б. Муссолини оны саяси сөз қорына енгізген болатын.
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Тоталитарлық саяси режим кезінде халыққа бірыңғай идеология
негізінде әзірленген қоғамдық тәртіптер үлгісі күштеп ұсынылады. Саясат,
экономика, мәдениет пен тұрмыс үстінен монополиялық тоталитарлық
бақылау жүргізу арқылы бұл тәртіптер үстемдік етеді. Идеологиялық және
ұйымдасқан түрдегі бірлік көсем басқарған билік басындағы саяси партиямен
қамтамасыз етіледі. Ол өзіне мемлекетті бағындырады. Оның қолында
бұқаралық ақпарат құралдары, баспа болады. Басқару әдістерінде саяси және
дене зорлығы, полициялық террор басымдық етеді. Осындай қасиеттер
күштеусіз тоталитарлық билікпен алмастыруды жоққа шығаратын сияқты.
Дегенмен Шығыс Еуропа елдері мен КСРО-ның тәжірибесі көрсеткендей
тоталитарлық саяси режим өзінің дертін жаза алады, ақырындап бейбіт
жолмен тоталитаризмнен кейінгі, одан кейін демократиялық мемлекеттіксаяси режимге ауысуы мүмкін.
Авторитарлы саяси режим. Авторитарлық – саяси ғылымда бұл
демократиялыққа қарсы
саяси режимдерге тән билік жүйесі.
«Авторитаризм» термині (лат. тілінен auctoritas – билік, әсер ету) саяси
ғылымда бір партияның, топтың, тұлғалардың және институттардың билікке
монополиялық ету режимін көрсету үшін қолданылады.
Авторитаризмнің негізгі белгілері болып табылатындар:
– ешкімнің алдында есеп бермейтін белгілі бір топтың, партияның
және коалицияның билікке монополиясы;
– оппозицияның іс-әрекетіне толық немесе жартылай шек қою;
– күшті ортақтандырылған монистикалық биліктің құрылымы;
– шектеулі плюрализмнің сақталуы, қоғам мен мемлекет арасындағы
дифференциялық қатынастардың болуы;
– саяси бәсекенің болмауы;
– билікті ауыстыруды күштеу шараларынсыз жүзеге асыру
мүмкіндігінің болмауы;
– билікті қолда ұстау үшін күш құрылымдарын белсенді пайдалану.
Басқару әдістерін үйлестіруіне байланысты демократия аттрибуттарын
формалді түрде сақтаған бірқалыпты авторитарлық режимнен классикалық
фашистік диктатураға дейін өзгеруі мүмкін. Авторитарлы саяси режим
тоталитарлы және демократиялық режимдер арасындағы біріншісінен
екіншісіне көшетін аралық режим болып табылады. Бұл жерде ауысу
демократия жағына да, тоталитаризм жағына да қарай болуы мүмкін.
Авторитарлық режимнің ауыспалы, аралық сипаттамасы оның «шайылып
кететіндігін», қасиеттерінің айқын емес екенін анықтайды. Одан саяси
режимнің тоталитарлық та, демократиялық та сипатын байқауға болады.
Оның басты негізгі ерекшелігі мемлекеттік билікте тоталитарлық сипаттың
болмауы және өмірдің барлық салаларын толық қадағалай алмайды. Онда
ұлттық мүдделер теориясы, патриотизм идеялары сияқты идеологиялық
құрылымдармен ауыстыруға болатын бірыңғай мемлекеттік, бәріне міндетті
идеология жоқ. Басқару тоталитарлы режимдегідей қатал тәсілмен жүзеге
аспайды. Жаппай террор болмайды.
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Авторитарлық саяси режимдер тарих сахнасында, әдетте, билік
басындағылар қоғамдық құрылымды түбегейлі өзгертуге кірісіп және
«революцияны жоғарыдан» жүзеге асыруға кіріспек болған кезде пайда
болады.
Бақылау сұрақтары.
1. Саяси режим қандай белгілермен сипатталады?
2. Саяси режимді қалай түсінесіз?
3. Демократиялық режим қандай алғышарттардан туындайды?
4. Тоталитарлық режимнің мәні неден байқалады?
5. Авторитарлық режим қандай белгілермен ерекшеленеді?
6. Демократияға көшудің негізгі жолдарын атаңыз.
7. Демократиялық режимнің қалыптасуы елдің экономикалық дамуына
қандай әсерін тигізеді?
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2 Саяси жаңғырту.
Тарихи дамудың қазіргі кезеңі әлемнің әртүрлі аймақтарында
тоталитаризм мен өктемшіл режімнің құлауымен сипатталады. Саяси
жаңарту – қоғамды демократиялаудың күрделі де ұзақ үдерісі; қоғам мен
биліктің өзара қарым-қатынасының жаңа түрінің қалыптасуы; артта қалған,
дәстүрлі қоғамның саяси жүйенің заманауи моделіне көшуі.
Испания, Португалия, Грекияда демократияға өтудің, сонымен қатар
Шығыс Еуропа елдері мен кеңестік дәуірден кейінгі кеңістікте жүзеге
асырылған тоталитарлық режимдердің өзгеруінің сан түрлі тәжірибелері
жинақталған. Жаңарту теориясы өз дамуында шартты үш кезеңнен өтті: ХХ
ғасырдың 50-60 жылдары, 60-70 жылдары және 80-90 жылдары.
«50-60 жылдар үлгісіндегі» жаңарту теориясы универсализм атты
әдіснамалық әдіске негізделген болатын. Барлық елдер мен халықтардың
дамуы әмбебап, яғни бір бағытта болады және бірдей кезеңдер мен
заңдылықтарға ие деп қарастырылды. Ұлттық ерекшеліктер мойындалатын,
бірақ олар өте маңызды емес деп саналатын. Жаңарту теориясының өкілдері
ең жақсы дамыған, «заманауи» ел АҚШ, ал одан кейін еуропа елдері келеді
деп есептеді. Алайда артта қалған елдердің де озық державалардың
«заманауи» деңгейіне жету мүмкіндіктері бар болатын. Жаңарту теориясы
бұл міндетті шешудің амалдары мен тәсілдерін түсіндірді. Басқа сөзбен
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айтқанда, бірінші кезеңдегі жаңарту теориясының негізгі белгілерінің бірі
евроцентризм (дәлірек айтқанда, американдық центризм) болды. Осы
ерекшелігінің арқасында теорияның үлкен қолданбалы маңызы болды: оның
ережелері, мысалы, АҚШ-тың сыртқы саясатына қызмет көрсету үшін
табысты қолданылды. Басқаша айтқанда, «заманауиландырудың» жалпы
үдерісі іс жүзінде дамып келе жатқан елдерді демократияландырудың
қажеттілігіне, құндылықтар жүйесі мен батыстық үлгі бойынша биліктің
легитимация тәсілдерінің өзгеруі болып табылады.
Жаңарту теориясының екінші кезеңі (ХХ ғасырдың 60-70 жылдары)
саяси, әлеуметтік және экономикалық дамудың түрлі факторларына (атап
айтқанда, саяси мәдениет сияқты факторына) негізделген ойластырылған
трактовкалардың пайда болуымен сипатталады. Жалпы, бұл кезеңнің
көптеген жұмыстарына еуроцентризмнен алшақтау тән болатын.
Экономикалық өсу мен жалпы әлеуметтік-экономикалық прогресс
мақсаттарын жүзеге асыру тұрғысынан «үшінші әлем» елдеріндегі
демократиялаудың тиімділігі туралы тезис күмән тудыра бастады.
ХХ ғасырдың екінші жартысының 80-жылдарында «модернитиді
айналып өтіп жаңарту», яғни бөгде (батыстық) үлгілерді зорлап міндеттемей,
әлеуметтік-мәдени дәстүрлерді сақтауға негізделген саяси өркендеу
тұжырымы дами бастады. Бұл тұжырымның шеңберінде «контржаңарту»
және «антижаңарту» терминдері етек ала бастады. Контржаңарту батыстық
емес үлгі бойынша жаңартудың (мысалы, сталиндік жаңартудың) баламалы
нұсқасын, ал антижаңарту бұл үдеріске белсенді қарсы тұруды білдіреді.
Осылайша, ғаламдық үдерістердің жалпы үлгілері шеңберіндегі өзекті
бағытты бөліп көрсете отырып, жаңарту теориясы оның әртүрлі әлеуметтіксаяси жағдайлардағы көрінісінің ерекшелігін ескереді.
Жаңартудың негізгі түрлерінің ішінде келесілерді бөліп көрсетуге
болады:
Экономикалық жаңарту ғылыми білімге негізделген технологияларды,
энергияның жоғары тиімді көздерін дамытып, қолдануды, еңбекті қоғамдық
және техникалық бөлуді тереңдетуді, тауарлар, ақша және еңбек нарықтарын
дамытып, кейіннен оларды реттеуді білдіреді.
Әлеуметтік саладағы жаңарту жынысына, жасына, әлеуметтік шығу
тегіне, жеке байланыстарына қарамай адамдардың, қоғамдық және
мемлекеттік институттардың қызмет түрлері бойынша нақты мамандануымен
және жаңартудың даму шамасына қарай – адамның жеке қасиеттеріне,
біліктілігіне, ынта-жігеріне, біліміне байланысты болады.
Қазіргі ғылымдағы саяси жаңартудың негізгі «параметрлері» келесі
сипаттамалармен көрсетіледі: мемлекеттік билікті жалпыұлттық деңгейде
орталықтандырып, күшейту; саяси институттардың бөлініп, мамандануы;
бұқараның саяси белсенділігі, дәстүрлі (рулық, кландық) саяси элитаның
әлсіреуі және олардың жаңартушылық элитамен ауысуы. Сонымен бірге,
жаңарту теориясының авторлары Азия, Африка, Латын Америкасы
мемлекеттерінде Батыс Еуропа және Солтүстік Америка елдерімен
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салыстырғанда дамыған азаматтық қоғамның жоқтығынан саяси жаңарту
қиындап отырғанын атап көрсетеді. Жаңартылған қоғамның басты
белгілерінің бірі ретінде олар біліміне, біліктілігіне және адамдардың
іскерлік қасиеттеріне қойылатын талаптарға сәйкес мемлекеттік
бюрократияны «рекруттауды» көрсетеді, ал дәстүрлік қоғамда саясаткерлер
мен шенеуніктердің қатарына «кіру» мәртебесіне, шығу тегіне және
таныстықтарына байланысты болады деп есептейді.
Рухани жаңарту мәдени және құндылықтар жүйесі мен бағыттардың
бөлінуін, білімді секулярлау мен сауаттылықты таратуды, филисофия мен
ғылымдағы мектептер мен ағымдардың сан түрлілігін, діни төзімділікті
(конфессиялық плюрализм), хабарлау және ақпарат тарату құралдарының
дамуын, халықтың ірі топтарын мәдениет жетістіктерімен таныстыруды,
жеке тұлғалылық құндылықтарының таралуын қарастырады. Бұдан басқа,
жаңарту ғылыми білім негізінде және дәстүрге сай мінез-құлықтардан бас
тарта отырып, сананы рационализациялаумен байланысты болды.
ХХ ғасырдың аяғында батыс саясаткерлерінің бірқатары «дәстүрлі»
қоғамдарды саяси реформалау шарттарының өзгешелігі жергілікті
ерекшеліктерді ескеруді қажет етеді деген қорытындыға келді. «Дәстүрлі»
институттар мен құндылықтардың бір бөлігі жаңартылған саяси
құрылымдардың «құрамына кіруі» мүмкін. «Әмбебап» емес, «жартылай
жаңарту» жүргізілуі мүмкін. Керек десеңіз, «қуып жетуші» жаңарту
жеңіліске ұшырауы мүмкін: жаңартудың «регрессивтік», тіпті «тұйыққа
тірелген» түрлері де пайда болуы мүмкін.
Саяси жаңартулардың қазіргі теоретиктері оның негізгі екі түрін бөліп
көрсетеді:
1) ХVI-XVIII ғасырларда Батыс Еуропа мен Солтүстік Америка
елдерінде өткен алғашқы саяси жаңарту. Ол Еуропада шіркеуді
реформалаудан (ХVI) басталып, Ағартушылық кезеңінде (ХVIІ-XVIII)
орнықты. Реформалау мен Ағартушылық рухани саланы түрлендіріп,
кейіннен экономика мен әлеуметтік құрылым өзгертілді; нәтижесінде
азаматтық қоғам қалыптасып, өз кезегінде өзіне сәйкес жаңа саяси жүйені
құрды. Осы түрлендірулердің нәтижесінде пайда болған қоғамның заманауи
түрі (еуроамерикандық): тиімді ұйымдастырумен; негізгі институттарды
секулярлаумен; жеке тұлғаны автономдандыру және оны құралдық
құндылықтарға (технологиялар, нақты ғылымдар, тұтыну, прогресс)
бағыттаумен; адамдардың жоғары әлеуметтік белсенділігімен; тұлғаларға
емес заңға бағынумен; биліктің демократиялық формаларға ұмтылуымен
сипатталады. Дәл осындай қоғамды М.Вебер «заманауи» (дәстүрге қарамақарсы), К.Маркс – капиталистік, ал Батыстың қазіргі саясаткерлері –
өндірістік қоғам деп атады.
2) Екінші («қуып жетуші») саяси жаңарту бұрын артта қалып келген
елдер мен аймақтарда орын алады. «Қуып жетуші» жаңартудың күрделілігі
батыстың саяси институттарының пісіп-жетілуінің «табиғи» логикасын
сақтаудың мүмкін еместігінде. Сол себептен артта қалушы елдер, біріншіден,
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жаңартудан өткен елдердің көмегіне жүгінеді, екінші жағынан, өз дамуын
әртүрлі
әдістермен
–
өздерінің
саяси
режимдерін
асығыс
демократияландырудан бастап, оларды қатал тоталитарландыруға (саяси
жүйенің арттырушы мобилизациялық әлеуеті) дейін жеделдетуге тырысады.
Бұл мағынада бірыңғай мемлекет болып кеш қалыптасқан (ХІХ ғ.
ортасы), капитализмнің «екінші эшелоны» елдерінде 1920-1930 жылдарда
қатал тоталитарлық-фашистік диктатураны орнату да жеделдетілген
экономикалық жаңарту әрекетінің көрінісі болып табылды, бірақ саяси
регреске және дүниежүзілік әскери апатқа алып келді. КСРО-дағы Қазан
төңкерісі де, «тұйық» сталиндік тоталитарлық-коммунистік режим де,
«жартылай ашық» хрущевтік «жартылай демократия» да, асығыс жасалған
горбачевтік «қайта құру» да «авангардтық» елдердің «қашушы» жағдайында
елдерді «қуып жетуші» жаңартудың (ең алдымен, экономикалық) түрлі
формалары ретінде қарастырылады.
Алдыңғы қатарлы елдердің әлемнің жаңартылып жатқан аймақтарына
көмегі өз нәтижелері бойынша күмән тудыратын құбылыс болып табылды.
1950-1980
жылдардағы
еуро-американдық
саяси
стандарттарды
латинамерикандық және афро-азиялық аймақтардың өміріне тікелей енгізу
әрекеті өркендеуге әкелмеді. Барлық «қуып жетуші» елдерде енгізілген батыс
саяси институттарының тиімділігі аз екені байқалды: олардың қызметінің
іске асуына сыбайлас жемқорлыққа белшесінен батқан бюрократия кедергі
келтірді, «дәстүрлі» қоғамдардың әлеуметтік жіктелуі олардағы шиеленіс пен
саяси тұрақсыздық феномендерін азаматтық соғыс пен мемлекеттің құлауына
дейін күшейтті.
Қатарына Малайзия, Оңтүстік Корея, Гонконг, Сингапурды жатқызуға
болатын Шығыстың бірқатар елдері жаңарту жолына Батысқа қарағанда кеш
түсіп, мақсаттарын белгілеп, оны ұлттық ерекшеліктеріне сәйкес және
қысқалау жолмен қуып жете алды. «Азия барыстары» әлемдік даму
тәжірибесін байыта отырып, Батысты қуып жетіп, тіпті кей жағдайларда
әлемдік даму жолына түзету енгізе отырып, өздерінің мәдени-өркениеттік
ерекшеліктері мен қайталанбас өзгешеліктерін сақтай алды. Шығыстың осы
елдерінің тәжірибесі Қазақстан үшін өте маңызды. Еліміздің президенті
Н.Назарбаев Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында-ақ қазақстандық даму
жолының негізгі, ерекше сипатын: әлемдік тәжірибені талдау, «азия
барыстары» дамуының оң практикасын және өзіміздің ұлттық және мәдени
ерекшелігімізді ескеруді анық атап көрсетті. «Азия барыстары» сияқты
Қазақстан да өз алдына экономикалық өркендеуге, әлеуметтік әл-ауқатқа қол
жеткізу және осы биіктерге жету арқылы саяси жүйені реформалауға өту
міндетін қойды. Әлемдік тіпті өзімізге жақын азиялық тәжірибені соқыр
қайталау өте тиімсіз, мүмкін, еліміз үшін өте қауіпті болуы да мүмкін.
Соңғы отандық саяси жаңарту тәжірибесі «қайта құру» ұғымымен
тығыз байланысты болды. Атап көрсету керек, бұл үдеріс оны жариялағанға
дейін бірнеше жыл бұрын – Андроповтың кезінде-ақ басталған еді және ең
қызық шығысазиялық нұсқаның саипттарына ие болды. Шығысазиялық
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жаңартудың ерекшеліктері онша күрделі емес екі-үш тетікті тиімді
пайдаланумен – өзіндік өнеркәсіптік саясат, ғылыми-техникалық прогресті
жоспарлау және экспорттық қолдаумен байланысты болды. Бірақ бұл
тетіктерді сыбайлас жемқорлықсыз, патриоттық-бағытталған мемлекеттік
аппарат болса ғана табысты пайдалануға болады.
Қазақстандық және кеңес өкіметінен кейінгі практика көрсеткендей,
посткоммунистік қоғамның өзгеруі 4 кезеңге бөлінеді:
1) тоталитарлық жүйенің жойылуы;
2) демократиялық жүйеге өту;
3) демократиялық жүйенің нығаюы;
4) демократиялық ниституттардың толық жетілдірілуі.
Саяси жүйені жаңартудың қазақстандық тәжірибесі тоталитаризмнен
демократияға өтудің транзиттік кезеңі өте ұзақ және аса күрделі үдеріс екенін
көрсетеді. Қазір Қазақстанда жайлы экономикалық жағдайлар жасалып,
заманауи қоғамның жаңа деморкатиялық құндылықтарының даму және
нығаю үдерісі жүруде. Елдегі маңызды нәтижелердің бірі ұлтаралық
бейбітшілік, діни төзімділік, саяси тұрақтылық және келісім болып
табылады.
Жүргізіліп жатқан саяси реформалар мемлекеттің қабілеттілігін
нығайта,
экономикалық
құрылымдардың
либеризациясымен
рационализациясын қамтамасыз ете, негізгі бостандықтарды сақтауда
әлеуметтік және саяси тәртіпті қорғай, көлденең есеп беру жүйесін және заң
билігін жетілдіре, сыбайлас жемқорлықты тізгіндей отырып, жалпы саяси
жүйені, сонымен бірге мемлекеттік басқаруды жақсартуға бағытталған.
Жалпы, реформалар саяси партиялар мен олардың қоғамдық топтармен
байланысын күшейту, партия жүйесінің фрагментациясын қысқарту, заң
шығарушы органдар мен жергілікті биліктің өз бетінше жұмысын жеңілдету
және бір мезгілде олардың жұртшылық бақылауында болуы, азаматтық
қоғамды сауықтыру арқылы демократияның өкілетті қызметтерін тиімді іске
асыруын ынталандырады.
Осылайша, Қазақстан Республикасында заманауи қоғамға өту үдерісі
эволюциялық жолмен болып жатқанын сенімді айтуға болады. Сонымен
бірге, біздің еліміздегі жаңартудың практикалық тәжірибесі тек осындай жол
болуы керек екенін болжамдайды. Еліміздің алғашқы практикалық
нәтижелері мен жетістіктері туралы Қазақстан Республикасының Президенті
- ұлт Лидері Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Стратегия «Қазақстан2050»: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында анық
айтылған. Атауынан көрініп тұрғандай, алдыңғы «Қазақстан-2030»
Стратегиясында көрсетілген басты мақсаттар мен міндеттерге қол
жеткізілген, шешілген, орындалған. Жаңа «Қазақстан-2050» Стратегиясы, бір
жағынан, елдің әртүрлі салаларын реформалаудың өзін-өзі ақтаған тәсілдері
мен формаларын нығайтып, екінші жағынан, жаңа прагматикалық курсқа
жол салады. Тәуелсіздік алған сәттен бастап бүгінгі күнге дейін болған
барлық түрлендіру реформалары бейбіт түрде, өз кезегімен өтті, осы
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тұжырымды болашақ реформаларда да бұлжытпай орындау қажет екенін
атап өтуге тиіспіз. Жалпы, реформалардың әрқайсысы Қазақстанның
стратегиялық дамуының негізгі мақсатына – демократияға біртіндеп өтуге
қол жеткізуге бағытталған.
Бақылау сұрақтары.
1. «Жаңарту» ұғымының мәнін ашыңыз.
2. Жаңарту теориясының дамуының қандай кезеңдерін білесіздер?
Олардың әрқайсысының ерекшеліктері қандай?
3. Жаңарту теориясының негізгі түрлерін сипаттаңыз.
4. Жаңартудың қандай түрлерін білесіздер?
5. Саяси жаңартудың ерекшелігі қандай?
6. Еуропа және Азия елдерін жаңартудың айырмашылығы неде?
Салыстырмалы талдау жасаңыз.
7. «Вестернизацияның» қандай қаупі бар? Мысалдар келтіріңіз.
8. Посткоммунистік қоғамдардың қандай өзгеру кезеңдерін бөліп
көрсетесіз?
9. Жаңартудың қазақстандық нұсқасының ерекшелігі қандай? Батыс
елдерін жаңартудың алғашқы нұсқасымен және «азия барыстарының»
тәжірибесімен салыстырыңыз.
10. Қазақстандық даму жолының негізгі белгілерін сипаттаңыз, кеңес
өкіметінен кейінгі басқа мемлекеттердің тәжірибесімен салыстырыңыз.
11. «Стратегия «Қазақстан-2050»: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси
бағыты» атты Жолдауды оқып, зерделеңіз және Қазақстан қоғамын одан әрі
жаңартудың негізгі бағыттарын талдаңыз
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IV тарау. Қоғамның саяси жүйесі
1. Саяси жүйе туралы ұғым және оның құрылымы.
2. Мемлекет – cаяси институт ретінде.
3. Қазақстан Республикасының саяси жүйесі.
1 Саяси жүйенің құрылымы мен түсінігі.
Саяси жүйе - саяси билiкпен орталықтан басқарылатын біртұтас
организм ретіндегі қоғамның тiршiлiгін қамтамасыз ететiн институттардың
жиынтығы. Саяси жүйенiң басты функциясы - басқару. Төрт iшкi жүйеге
бөлінеді: саяси ұйымдар; саяси ережелер; саяси қатынастар; саяси сана.
Саяси жүйе күрделi, көп қырлы құбылыс болып табылады. Ол саяси
қатынастар мен үдерістер аясын қамтиды және саяси билiк арқылы қоғамның
бiрiгуiн қамтамасыз етедi. Саяси жүйенiң тағайындалуын жалпы түрде саяси
билiк арқылы қоғамдық iстерді басқару ретінде анықтауға болады. Ол
халықтың әлеуметтiк-экономикалық және саяси шешiмдердiң жасалуына,
қабылдануына және жүзеге асырылуына нақты практикалық түрде қатысуын
қамтамасыз етуге арналған.
Ғылымда саяси жүйенiң әртүрлі көптеген ұғымдары бар. Дегенмен,
саяси жүйенiң келесiдей негiзгi белгiлерi ерекшеленеді:
1) біріншіден, оның мемлекеттiк билiкпен тығыз байланысы,
мемлекеттiк билiк және оны жүзеге асырудағы күресі;
2) екiншiден, әртүрлi таптар, әлеуметтiк жiктер мен топтардың саяси
мүдделерін бiлдiруі;
3) үшiншiден, саяси мүдделердің ұйымдасқан түрлерiнің болуы;
төртіншіден, саяси институттар жүйесі мен құқықтық, саяси ережелер және
саяси дәстүрлер арасындағы қатынастардың реттелуі.
Аталған белгілерді ескере отырып, саяси жүйе әртүрлі әлеуметтік
топтардың саяси мүдделерін білдіретін және олардың мемлекеттік саяси
шешімдерді қабылдауына қатыстырылуын қамтамасыз ететін мемлекеттік
және мемлекеттік емес саяси институттар жиынтығы ретінде анықталады.
Саяси жүйенiң аталған белгiлерiн ескере отырып мемлекеттiң саяси жүйесі
шешiмдердi қабылдауға араласуын қамтамасыз ететiн әртүрлi әлеуметтiк
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топтардың саяси мүдделерін білдіретін мемлекеттiк және мемлекеттiк емес
саяси институттардың жиынтығы ретінде анықтайды. Саяси жүйенің қызмет
ету аясын қамтамасыз ететiн құрамдас бөлiктері құқықтық, саяси ережелер
және саяси дәстүрлер болып табылады.
Саяси жүйе ұғымын саяси ғылымдарына американдық саясаттанушы
Д.Истон енгiзген болатын. Ол жасаған теориялық үлгi саясаттың біртұтас
сипатын білдіреді. Ол саяси жүйені қоғамда құндылықтарды өктемдiкпен
тарататын өзара әрекеттесудің жиынтығы деп түсінеді. Истонның пікірінше
саяси жүйе қоршаған ортамен өзара әрекеттеседі. Соңғысы iшкi және
сыртқыға бөлшектенді.
Iшкi жүйеге экологиялық, биологиялық, әлеуметтiк және басқа
жүйелер жатады. Сыртқыға – халықаралық, экономикалық, саяси және
әлеуметтiк жүйелер кіреді. Қоршаған ортадан саяси жүйеге әсер ететін
серпіндер шығады. Бұл серпiндер саяси жүйелермен қабылданып, саяси
шешiмдер мен әрекеттер түрiне енедi. Саяси жүйе әсер ететiн екi түрлі
серпiн болады: талап ету және қолдау. Қоршаған ортадан келетін
талаптарсыз саяси жүйе қызметін жүзеге асыра алмас еді. Дегенмен
қолдаусыз бiр ғана талаптар саяси жүйенi қиратуға қабiлеттi. Сондықтан
саяси жүйеге қолдау да, талап та қажеттi болып табылады. Талап бiрнеше
түрге бөлшектене алады:
1) Игіліктер мен қызмет етуді бөлуге қатысты (мысалы, еңбек ақы
туралы, жұмыс уақыты туралы бiлiм туралы және басқа да заңдарды
қабылдауды талап ету).
2) Тәртіпті реттеуге қатысты (мысалы, ұлттық науқандарға қатысты
протексионистік саясатты жүргізуде қауiпсiздiктi қамтамасыз етудi талап ету
және т.б.).
3) Байланыс және ақпаратқа қатысты (мысалы, мәлiметтерге еркін және
тең қол жеткiзу және т.б.).
Саяси жүйенiң қолдауы байқалады:
- заңдардың орындалуынан;
- саяси өмiрге қатысу (мысалы, сайлауға қатысу);
- билiкке жылы-шырайлы қарым-қатынас және ресми ақпаратқа назар
аудару;
-саяси жүйенiң материалдық қаржыландырылуы және қызмет көрсетуі
(мысалы, әскери мiндеттi орындау, салықтарды төлеу және т.б.).
Келіп түскен серпiндер саяси жүйемен қорытындыланады, соның
негізінде шешiмдер қабылданып, саяси әрекеттер жүзеге асырылады.
Шығатын серпiндердiң мазмұны:
1) қоғамдағы тәртіп пен өзара қарым-қатынасты реттеу;
2) қызмет көрсету мен құндылықтарды бөлу;
3) заңдар мен ережелердің жасалуы.
Талап пен қолдау саяси жүйеге түскен соң, саяси шешiмдерге
айналады.
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Саяси жүйе теориясын әзірлеуге Г. Алмонд едәуір үлес қосты.
Американдық саясаттанушы әлеуметтiк жүйе астарында билеуші жүйенің
халық алдында өкіметтік шешімдерді қабылдап, іске қосатын әлеуметтік
жүйенің ерекше түрі деп түсінеді. «Саяси жүйе, қоғамның және онда өмір
сүріп отырған топтардың ұжымдық мақсаттарын қалыптастырып, жүзеге
асыратын (парламенттер, бюрократтар мен сот сияқтылар) институттардың
жиынтығы болып табылады», - деп атап көрсетеді. Ол басты назарды саяси
жүйенің «кiрiс» және «шығыс» қызметіне аударады. Ол «кiрiс» қызметіне:
артикуляцияны және мүдделерді біріктіруді, саяси әлеуметтендіруді және
рекрутацияны, сонымен қатар саяси байланысты жатқызады. Мүдделердің
артикуляциясы - өктем шешiм қабылдаушы саяси құрылымдарға талаптарын
тұжырымдап бiлдiру үдерісі. Мүдделердің бірігуі – көптеген әртүрлi
сипаттағы талаптар мен мүдделерге біртұтастық беру және олардың
иерархиялануы, талаптарды партиялық бағдарламаларға біріктіу.
Саяси әлеументтену жеке адамдарды саяси жүйенiң ережелері мен
құндылықтарына бейімдеу үдерісі болып табылады. Саяси рекрутация
дегеніміз саяси жүйеде билік жүргізу қызметін атқаруды жүзеге асыруы үшiн
тұлғаларды таңдау. Саяси байланысты саяси ақпараттың саяси жүйе мен
элементтерiнің арасындағы, сондай-ақ саяси жүйе мен қоршаған ортада
саяси ақпараттың таралуы және берiлуі деп түсінеміз. Аталған функцияларды
бірқатар саяси құрылымдар: мүдделілер тобы, партия, биліктің заң
шығарушы органдары атқарады. «Шығу» функциясының құрамына: ереже
жасау, заңның, тәртіп пен ереженің орындалуы, сонымен қатар, олардың
орындалуын бақылау кіреді. Бұл функциялар билiктiң заң шығарушы,
атқарушы және сот органдары арқылы жүзеге асырылады.
Саяси жүйенiң тиiмдiлiгi - бұл оның қойылған талаптарға тез арада ден
қоюы, алға қойған мақсатқа жетуі, әлеуметтiк және саяси қатынастарды
реттеуі болып табылады. Саяси жүйенің тиiмдiлік өлшемдеріне оның
қабiлеттiлiктерiнің даму деңгейін жатқызуға болады:
1) ресурстарды жұмылдыруға қабiлеттiлiгi;
2) жеке адамдар мен топтардың тәртібін қадағалауға қабiлеттiлiк;
3) тапшы ресурстарды, қызмет көрсетуді және мәртебе үлестiру,
қабiлеттiлiгі;
4) құндылықтарды сақтау және қайта жаңғыртуға қабiлеттiлiгі.
Г.Алмонд (1971) «Политика в развивающихся странах» (1971) еңбегінде
саяси жүйе тиiмдiлiгiнiң негiзгi жағдайларын тұжырымдайды. Ол оларға:
-саяси әлеументтенуді;
- рекрутацияны;
- артикуляция мен мүдделердің бiрiгуін;
- саяси байланыстарды;
- (заң шығарушы, атқарушы және сот функциясы) ережелердi енгiзу,
қолдану және бақылауды жатқызады. Саяси жүйе тиiмдi болуы үшiн оған
(күштi ) дамыған құрылымдық дифференциация қажет.
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Саяси тұрақтылық - бұл саяси жүйенің қойылған талаптарға орай
әрекет ету қабiлеттiлiгiне негiзделген тұрақты жағдайы мен тиiмдi шешiм
қабылдап, оны iске асыруы. Саяси тұрақтылықтың маңызды жағдайлары
билiктiң жариялылығы мен тиiмдiлiгi болып саналады. С. Липсет саяси
жүйені екі өлшем негізінде анықтауды ұсынды: билiктiң ашықтығы және
тиiмдiлiгi.
С. Липсет бiр мезгiлде тиiмдi де ашық болатын саяси жүйелердi
тұрақты деп атайды; көрcетiлген өлшемдердiң ең болмағанда біреуі болмаса
ол жүйе: тиiмдiрек, бірақ заңсыз немесе заңды, бiрақ тиiмсiз, ол
салыстырмалы түрде тұрақты жүйелерге жатқызады; тиiмсiз және заңсыз
жүйелер тұрақсыз болып сипатталады.
Саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуші факторлар:
1) орташа таптың әлеуметтiк стратификацияда қомақты үлесінің
болуы;
2) таптық, дiни және басқа жанжалдардың институционализациялануы;
3) ойын ережелері мен негiзгi құндылықтарға қатысты және негiзгi
саяси күштердiң бәтуаластығы;
4) саяси жүйеде жүйеге қарсы партиялардың болмауы;
5) азаматтардың өз мүделерін қорғауға бағыттаушы саяси мәдениетке
қатыстылығы;
6) заңдылық және құқықтық тәртiп;
7) саяси бәсекелестiк;
8) бұрын саясатқа қатыспаған топтардың саяси жүйенің
институттарына еркін кіруі.
Г. Алмонд саяси жүйенiң тұрақтылығы жайлы мәселені тиімділік
ретінде келесі факторларға сүйене отырып шешедi:
- саяси әлеуметтену;
- элитаның рекрутациясы;
- төтенше, дистрибьютивті және саясатының рәсімдерінің жүзеге
асырылуы.
А. Лейпхарт, демократияның тұрақты/тұрақсыздығын сипаттай
отырып, демократиялық саяси жүйенi тұрақсыздандыруға қабiлеттi екi
факторды көрсетеді: саяси элиталардың бөлiнуi және қоғамдағы терең
әлеуметтiк, дiни немесе этностық жікке бөлінушіліктің орын алуы.
Саяси жүйе тек қана жүйелік қатынастармен ғана шектелмей, бірінші
кезекте осы қатынастар өрістейтін институционалдық инфрақұрылымның
құрылымы болғанын қалайды. Т.Парсонс атап өткендей, құрылым әлеуметтiк
жүйенің «анатомиясын», ал функция - оның «физиологиясын» құрайды.
Саяси жүйеге қатысты қолдануға бұл жорамал одан да кем емесі аян. Саяси
жүйе туралы сөз қозғағанда, бiз институционалдық құрылымсыз елестету
мүмкін болмайтын қоғамның саяси құрылымы, қоғамның өздiгiнен саяси
ұйымдасуы деп түсiнемiз. Саяси қатынастар мен өзара әрекеттесулердi
талдауда алдымен олардың субъектiлерiн анықтау керек.
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Екi деңгейдегі саяси жүйе туралы - елдердегі және халықаралық, яғни
белгілі бір қоғамның өздiгiнен ұйымдасқан мемлекет ретіндегі саяси жүйені
және барлық әлемдік қоғамдастықты қамтитын халықаралық-саяси жүйені
айтуға болады. Бiрiншi жағдайда ол жиынтығында қоғамның саяси өздiгiнен
ұйымдасуын құрайтын ұйымдар мен институттар кешені болып табылады.
Бұл, ең алдымен институттар және басқару органдары, елдiң саяси өмiрiн
басқару және үйлестiру. «Саяси жүйе» ұғымның бұл деңгейде ерекшеленуі
«мемлекет» ұғымымен шендесетін құқықтанулық және заңтанулық
мағынасында қолданылмайды. Оның тұжырымдамалық мағынасы кең және
кейде мемлекетпен теңестіруге келмейтін құбылыстар мен үдерістерді
қамтиды. Дегенмен, мемлекетсiз саяси жүйе болмайды және әрине ол саяси
идеяны жұмылдыра іске асыра отырып, саяси жүйенің басқа да институттары
топтасатын орталық, өзегінің элементi ретінде көрінеді.
Саяси жүйенiң құрылымын саясатты, саяси іс-әрекетті жүзеге асыруға
тікелей немесе жанама түрде қатысы бар ұйымдар, бірлестіктер құрайды.
Саяси ұйым - ең алдымен саяси билiктiң басты негізі және иесі мемлекет
болып табылады. Саяси ұйымдарға саяси партиялар жатады. Олар саяси
салада қоғамның әртүрлi жiктері мен топтарының мүдделерін білдіреді және
қорғайды. Партия көп жағдайда саяси жүйенiң өмiршеңдiгі мен қызмет етуiн
анықтайды. Тіптен, қазiргi саяси жүйелер партиясыз және олармен
байланысты институттарсыз мүмкін емес. Саяси партиялар (әрине, егер, бұл
басшы партия болмаса) мемлекеттiк билiктiң тiкелей иесі бола алмайды,
дегенмен олар мемлекеттiк билiк пен оның органдарына маңызды ықпалын
тигізеді. Мұндай түрдегі ықпалдар келесiдей түрде жүзеге асырылады:
1) сайлау науқандарына, яғни сайланбалы мемлекеттiк органдарды
қалыптастыруға қатысу;
2) заң шығару үдерісіне ықпал ете отырып iшкi және мысалы, заң
шығару үдерісіне ықпал ету жолымен сыртқы саясатты жасауға және жүзеге
асыруға қатысу.
Парламентте партиялық фракциялар өз мүдделерін заңдастыру үшiн
заң шығару құқығын қолданады.
Саяси жүйенiң құрылымына қатаң орталықтандырылған ұйымы жоқ,
тіркелген мүшелері жоқ саяси іс-қимылдарды тіркесе, ал бағдарлама мен
доктринаны мақсаттар немесе саяси мақсаттар жүйесi алмастырады.
Саяси жүйенiң құрылымына тіптен саясиға жатпайтын ұйымдарды
кіргізеді. Олардың басты іс-әрекетіне - саяси емес, экономикалық немесе
басқа мүдделерді білдіру жатады. Мұндай ұйымдарға кәсiподақтар,
кооперативтiк және басқа да ұйымдар жатады. Мысалы, кәсiподақтар өз
мүшелерiнiң еңбек қатынастарына байланысты мәселелеріне арналған
мүдделерін қорғау үшiн құрылады. Саяси жүйенiң элементтерiне шiркеудi
жатқызу даулы мәселе болып табылады. Мемлекеттiк дiні бар қоғамдарда
шiркеудің мемлекеттiң саяси өмiрiне қатысуға құқығы болатыны анық. Ал
шiркеу мемлекеттен бөлiнген зайырлы мемлекетте, дiни ұйымдар саяси
жүйенiң құрамына жатпайды. Бiрақ қоғамдық өмiрде белсендi рөл
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атқарғандығымен – қайырымдылық көрсету, тәрбиемен шұғылдану және т.б.,
шiркеу саяси мақсаттар қоя алмайды.
Саяси жүйенiң элементтерiне кейде бұқаралық ақпарат құралдарын
(БАҚ) жатқызады. Саясатты қалыптастыруда БАҚ бірталай дәрежеде
атсалысады, саяси шешiмдердi әзiрлеуге, қабылдауға және жүзеге
асырылуына, мемлекеттiк органдардың жұмысына, сайлауда партиялардың
жеңіске жетуін қамтамасыз етуге белсене қатысып, саясаткердің беделін
қалыптастырады. Сонымен бiрге, олар бытыраңқы, саяси бағыттарын жиi
өзгертеді. Осыған байланысты БАҚ-ты қоғамның саяси жүйесiнiң негiзгi
элементтерi қатарына сөзсiз жатқызуға болмайды. Ең болмағанда оларды
саяси жүйенiң негiзгi құрылымдық элементтерiнің қызметін жүзеге
асыруының құралы деп есептеуге болады.
Саяси жүйенiң түрлерi. Саяси жүйенің сипаты әртүрлi факторлардың
ықпалы арқылы анықталады. Оған қоғамның экономикалық даму жағдайы,
мәдениетi, дәстүрлері және т. б. жатады. Г. Алмонд саяси жүйенiң келесiдей
түрлерiн анықтады: аталған екi түрдiң де белгiлерін иеленген Скандинавия
мен Бенилюкс елдерін қоспағанда ағылшын-американдық; континенталдіеуропалық;
еуроамерикандық
аймақтың
шегінен
тыс
таралған
индустриалдануға дейiнгi немесе жартылай индустриалды түр, және
тоталитарлық. М. Дюверже келесi түрлерді бөліп көрсетеді: либералдыдемократиялық, социалистiк, керiтартпа - үстемшiлдiк, дәстүрлi монархиялы
ж.б. Д. Эптер диктаторлық, олигархиялық, жанама - өкiлеттi және өкiлеттi
жүйелер туралы жазды.
С.Н. Айзенштадттың қарапайым (немесе алғашқы қауымдық) жүйелер,
патримониалдық империялар, көшпелi немесе жаулап алушы империялар,
қала-мемлекеттер, феодалдық жүйелер, орталықтандырылған бюрократиялық
империялар мен өз кезегiнде демократиялық, автократиялық, тоталитарлық
болып бөлінетін қазіргі кезеңдегі нашар дамыған категориялардан тұратын
классификациясы қызығушылық тудырады. Демократиялық саяси жүйелер
үшiн көп партиялылық, саяси және идеологиялық плюрализм, мемлекеттiк
билiктi партиялар және басқа саяси күштердің демократиялық жолымен
меңгеруге ұмтылысы тән.
Тоталитарлық саяси жүйелерде қоғам басқарудың барлық мәселелерін
шешудегі басты рөл мемлекетке және оның органдарына берілген. Саяси
салада басқарушы бiр партия және бiр ресми жалпы мемлекеттік идеология
үстемдiк етедi. Барлық қоғамдық бiрлестiктер осы идеологияны бағдар ете
отырып, оны ресми түрде жүзеге асырады. Жалпы қоғам өмірінің барлық
жақтарында мемлекеттендiрілу, мемлекет мүддесіне, шындығында
партиялық-мемлекеттiк басқарушы топқа бағыну байқалады.
Саяси жүйенiң өмiршеңдiгi жеке элементтердiң арасындағы келiсiм
мен ынтымақтастық қаншалықты басым болумен анықталады. Саяси жүйе
өзінің iшкi ұйымы мен ресурс күшiне сол мағынада өзi жеткiлiктi, ол
қоршаған ортадағы қажетті ресурстарға оның қол жетiмдiлiгi арқасында ол өз
құндылықтарын, ережелерін және ұжымдық мақсаттарын жүзеге асыра
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отырып, ортаның жағдайына бейімделе дербес түрде қызмет атқара алады.
Кез келген елдің саяси жүйесi қоршаған ортаның әсерiне ашық, олар өзара
алмасулар үдерісіне қатыса отырып, одан өзіне ынталандырулар ала алады.
Ашықтықтың өзі саяси жүйе басқа бір барлығын қамтитын жүйенiң бөлігі
немесе барлығын қамтитын жүйенің iшкi жүйесi, ал нақтырағы өз кезегiнде
халықаралық – саяси қатыстың дүниежүзiлiк қоғамдастықтың бөлiгi болып
табылатынын бағамдайды.
Саяси жүйе шеңберінде ұйымның қағидаттарына сәйкес құрылатын
тарамдар мен билiктiң нақты институттарының, билiктi жүзеге асыру түрлері
мен әдiстеріне негізделген саяси тәртiптер белгіленіп құрастырылады. Нақ
осы саяси тәртiптерде қоғамның өздiгiнен саяси ұйымдасуы ұлттық-елдік
тұрғыдан ерекше түрде көрінедi.
Бақылау сұрақтары.
1. «Қоғамның саяси жүйесi» деген не, ол қандай міндеттер атқарады?
Бұл ұғым «қоғамның саяси ұйымы» ұғымымен теңеседі ме? Өз жауабыңызды
дәйектеңіз.
2. Саяси жүйенің міндеттері қандай?
3. Саяси жүйенің тұрақтылығын қандай факторлар қамтамасыз етеді?
4. «Қоғамның саяси жүйесi» құрылымын графикалық түрде көрсетіңіз.
Саяси жүйенің қандай компоненттері (элементтері) басты, анықтаушы болып
табылады, неге?
5. Елдiң конституциясы мен саяси жүйесiнің өзара байланысы бар ма?
Егер «иә» болса, онда ол неден байқалады? Қазақстан Республикасы
Конституциясы мысалында көрсетiңiз.
6. Саяси жүйесiнiң басымдылықтары мен ұстанымдарының әлеуметтiк
болмыстың басқа түрлерi (экономикамен, таптық құрылыммен, ұлттық
қатынастармен, мәдениетпен) өзара байланысын талдап көрсетіңіз.
7. Қандай саяси жүйелердің түрлері тұрақтырақ және өміршең?
Неліктен?
8. Партия қандай елдердің саяси жүйесінде жоқ? Жауапты анықтама
әдебиетiнен табыңыз. Бiр партиялы және көп партиялы жүйелердiң
мысалдарын (нақты елдердi мысалында) келтiрiңiз. Саяси тәртiптердiң әр
түрлi түрлерiн салыстырыңыз. Олар бiр-бiрiнен қалай ерекшеленеді?
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2 Мемлекет – cаяси институт ретінде.
Қоғамның саяси ұйымдасуы мағынасындағы «мемлекет» ұғымы
салыстырмалы жаңа және Н. Макиавеллидің атымен байланысты. Ежелгі
гректер бұл сөздің мағынасында polis деп, ал римдіктер – res publics, civitas
терминдерін пайдаланды. Status rei publicae немесе соған сәйкес, мысалы
status rei romanae, антикалық кезеңде қолданылған, ең соңында өзгеріске
ұшырап «мемлекет» ұғымына айналды (stao, staat, etat, state). Ең басынан бұл
ұғым үстемдік ету мен бағыну қатынастарын білдірген еді. Мемлекеттің
қазіргі кездегі түсінігі - саяси жүйенің орталық буыны және саяси биліктің
басты тұтқасы.
Мемлекет саяси жүйенің басты буыны болып табылады. Мемлекеттің
бұл рөлі және саяси жүйедегі орны мемлекеттің бірқатар ерекшеліктерімен
анықталады. Мемлекет – ресми лауазымды иеленуші және мемлекет атынан
билікті жүргізуші нақты органар мен тұлғалардан тұратын басқарушы жүйеге
ие. Мемлекеттік билік басында мемлекет басшысы оның аппараты, үкіметі,
парламенті және сот органдары жинала келе, құрамдас бөліктері бір-бірімен
күрделі атқарымдық қатынастармен байланысқан жүйе ішіндегі рөлдерді
атқарады. Олар мемлекеттік аппараттың барлық буындары және сондай-ақ
азаматтардың міндетті түрде орындаулары үшін жалпыұлттық маңызы бар
шешімдерді қабылдайды. Әрбір мемлекеттік биліктің жоғарғы органдары
бір-біріне қатынасында нақты дербес, конститутциямен бекітленген
атқарымдық құрылымға ие. Бұл биліктің үш дербес тармаққа бөліну
қағидатынан туындайды – заң шығарушы, атқарушы және сот орындары.
Осындай сапада олардың әрқайсысы жалпы басқару жүйесіне қатынасында
қосалқы жүйе ретінде болады.
Қазіргі мемлекеттің түбегейлі ерекшеліктері: саяси биліктің
орталықтандырылуы, әкімшілік басқарудың бірыңғай тетіктері, тұрақты
кәсіби әскер, билікті өкілеттілік институты арқылы заңды деп тану және т.б.
ХХ ғасыр бойы мемлекеттік саясаттың қоғам өміріндегі рөлінің одан әрі
ұлғаюына әкелген экономикалық және әлеуметтік саладағы жабдықтары
бұлжымастан кеңейді.
Мемлекет барлық азаматтарды біріктіруші бірден-бір ұйым ретінде ол
қоғамның ресми өкілі болып табылады. Ол заң шығаруда және жалпыға
міндетті актілер мен (тәртіп ережелерін) орнатуда монополиялық құқыққа ие.
Мемлекет қоғамды халықтың әртүрлі топтары мен жіктерінің қажеттіліктері
мен мүдделеріне қатыссыз біртұтастыққа біріктіреді және бәрінен де бүкіл
қоғамның мүдделері тұрғысынан әрекет етеді.
Мемлекеттің саяси жүйедегі негізгі рөлі саяси жүйенің ешқандай басқа
ұйымдары мен элементтерінде болмайтын жоғарыда аталған мемлекеттік
ұйымның әмбебап белгілерімен шартталғандығында. Саяси партиялардың,
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қоғамдық ұйымдардың, діни ұйымдардың, көпшілік ақпарат құралдарының
құқықтық жағдайын регламентациялауға мемлекеттің ғана құқы бар. Әр
түрлі ұйымдардың сайлау науқандарына, қоғамның саяси өміріне қатысуын
мемлекет регламенттейді. Басқа ұйымдар тек қана өздерінің меншікті
құрылымдары мен нақты ұйымның мүшелері немесе қатысушыларының ісәрекетін реттейді. Басқаша айтқанда басқа ұйымдардың құзыреті белгілі
кеңістік аясында – осы ұйымның ықпал ету аймағында немесе субъектілік
құрамымен – өзінің билігін барлық қоғамға емес осы ұйымның мүшелеріне
ғана тарата алады. Саяси ұйымның басты элементі – мемлекеттік билік.
Мемлекетік және саяси биліктің арақатынасы мыныдай формуламен: кезкелген мемлекеттік билік саяси болып табылады, алайда кез келген саяси
билік мемлекеттік бола алмайды.
«Мемлекет» ұғымы негізгі екі мағынада қолданылады:
1) үлкен әлеуметтік топтың ұйымы ретінде; бұл жағдайда ол «халық»,
«қоғам», «ел» ұғымдарымен теңеседі;
2) белгілі басқару құрылымдарының жиынтығы ретінде, мемлекеттік
аппарат, үкімет.
Саясаттануда ол нақ осы екінші мағынасында қолданылады. Мемлекет
басқа әлеуметтік-саяси ұйымдардан келесідей белгілеріне қарай:
1) қоғамды қорғау мен басқарумен айналысатын органдар жүйесінің
болуымен;
2) мәжбүрлеу билігін монополиялау;
3) барлық халықтың атынан ішкі және сыртқы саясатты –
экономикалық, әлеуметтік, әскери – жүзеге асыру мүмкіндігі мен құқығы.
Бұл, субъектілерге қатысты оның аумағында жүзеге асырылатын ең
жоғарғы, шексіз билік мемлекеттің егеменділігінен (тәуелсіздігі) басқа
ештеңе емес;
4) халық үшін міндетті заңдар мен ережелерді шығаруға
монополиялық құқық;
5) белгіленген аймақтық бөлініске қарай билікті ұйымдастыру;
6) тұрғындардан жалпыхалықтық бюджетті құрау үшін салық пен
қаражат өндіріп алуға монополиялық құқық.
Мемлекеттің өзіне тән белгілеріне жалпыға мәлім
рәміздерден
(елтаңба, ту, әнұран) басқа: мемлекет территориясы, мемлекет халқы және
мемлекеттік аппараты ажыратылады.
Мемлекеттік билік үш тармаққа бөлінеді: заң шығарушы, атқарушы,
сот орындары. Биліктің әр тармағы іске асырылуы үшін орталық және
жергілікті болып бөлінетін өз құрылымдары жұмыс істейді.
Мемлекеттің маңызды сипаттамалары:
а) басқару түрі – мемлекет басшысының қызмет орнының формалды
шығу көзі: мұрагерлік монарх (монархия), немесе сайланған президент
(республика);
б) ұлттық-аумақтық құрылым немесе мемлекеттік құрылыс. Биліктің
орталық және жергілікті органдары құзіретінің арасалмағы. Біртектес
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мемлекеттерде мемлекет аумағы бірге, бөлінбейді, онда ішкі мемлекеттік
түзілімдер жоқ. Федерация – орталық институттардың үстемдігіндегі
мемлекеттер одағы. Конфедерация – бұл жергілікті институттардың
үстемдігіндегі мемлекеттер одағы. Мемлекеттің басты рөлі – қоғамды
басқару. Оны жүзеге асыруда мемлекет келесідей ішкі міндеттерді атқарады:
экономикалық, әлеуметтік, құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету, өмір сүріп
отырған қоғамдық құрылысты қорғау, мәдени, тәрбие беру, білім беру.
Мемлекеттің сыртқы міндеттері – басқа мемлекеттермен саяси,
экономикалық ынтымақтастықты жүзеге асыру.
Қазіргі уақытта мемлекет – адамдардың, қоғамдық ұйымдардың, таптар
мен қауымдастықтардың қатынастарын және біріккен іс-әрекеттерін
ұйымдастырушы, бағыттаушы, бақылаушы болып отырған қоғамның саяси,
жүйесінің негізгі институты. Ол саяси биліктің орталық институты болып
табылады. Саясаттың негізгі мазмұны соның ғана іс-әрекетінде шоғырланған.
Ол басқа да саяси ұйымдармен: партиялар, саяси қозғалыстармен қатар өмір
сүреді. Алайда басқа саяси институттардан өзгешелігі ол бүкіл қоғамның
жалпы мүддесі мен мақсаттарын білдіреді, бөліктің ұйымы емес.
Мемлекетті теориялық зерттеулерде әрқашан бір-біріне қарама-қарсы:
этатисткалық, этатисткалыққа қарсы екі бағыт болды.
Этатисткалық бағыт мемлекетке оң қатынасымен өзгешеленді және
оның қоғамның қауіпсіздігі мен бірлігін қамтамасыз етуге қажеттілігін
мойындайды. Бұндай көзқарас XVIII ғасырға дейін үстемдік етті. Тек қана
капиталистік қатынастардың дамуымен бірге мемлекеттік билікті шектеу
қажеттілігі мен мемлекетке қатысты азаматтардың құқығын кеңейтуді
теориялық негіздеуге қадамдар жасалды. Осы тезисте саяси либерализмнің
тұжырымдамасы негізделеді.
Этатисткалыққа қарсы бағыт мемлекетке деспоттық, жеке адамдардың
еркіндігін шектейтін қанаушы күш ретінде жағымсыз көзқараста болады.
Либерализмен
басқа
мұндай
көзқарастар
соцал-утопистердің
шығармаларында кездеседі. Алайда мемлекетке қарсы шегіне жеткен
мемлекеттің жойылуын және мемлекетсіз құрылымға көшу керек деп
есептейтін антихистар тұжырымдаған бағыт.
Саясаттануда мемлекеттiң пайда болуы мен дамуы туралы әртүрлi
тұжырымдамалар бар. Солардың ішіндегі ең белгiлiлерi мыналар:
1) Мемлекеттің пайда болуы мен мемлекеттiк билiктiң шешiмi және
оның әрекетi құдайдың қалауымен болатындығымен түсіндірілетін және
бекітілетін теологиялық тұжырымдама. Бұл тұжырымдаманың әйгілі өкiлі,
орта ғасырлық философ – Фома Аквинский.
2) XVIII ғасырдағы ағылшын ойшылы – Р. Филмер негізін қалаған
рулар мен тайпалардың механикалық қосылу үдерісі тайпаның үлкен
құрылымдарға тіптен мемлекеттің
пайда болуына дейін әкелетін
патриархалдық тұжырымдама. Бұл ретте барлық кезеңдерде қамқоршы
биліктің патриархалдық қағидаты сақталады.
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3) XVII - XVIII ғасырларда пайда болған (Т. Гоббс, Д. Локк, Ж. Руссо)
мемлекет – қоғамдық өмірді ұйымдастыру мен тәртіпті қамтамасыз ету үшін
тәуелсіз билеуші мен мемлекет құзырындағы азаматтар арасындағы өзіндік
келісімнің шешімі ретіндегі түсiніктен туындайтын қоғамдық келiсiм
тұжырымдамасы.
4) XIX ғасырда кең таралған жаулап алу теориясы (Я. Гумплович)
бойынша мемлекет өзінің алғашқы түрiнде жеңiмпаздардың жеңiлгендерге
үстемдiк ететін ұйымы болған деп тұжырымдалады.
5) ХIХ ғасырда пайда болып және кең таралған - мемлекет өндiрiстің,
әлеуметтiк және мүлiктiк дифференциацияның, қоғамдық еңбек бөлiнiсі
дамуының нәтижесiнде және қоғамның таптарға бөлiнуi экономикалық
үстем тапты саяси үстемдiкті қамтамасыз ететiн күш дегеннен шығаратын
марксистiк тұжырымдама. Мемлекеттi дамытудың марксистiк теориясының
табиғи бөлiгі – тапсыз қоғамның қалыптасумен байланысты мемлекеттiң
құруы туралы ереже болып табылады. Дегенмен XX ғасырдың соңындағы
саяси өмiр мемлекетті «көмудің» айқын белгiлерін көрсетпейдi, керiсiнше,
қоғамда мемлекет рөлiнің күшеюі және оның міндеттерінің әртүрлiлiгiнің
өсiп келе жатқанын куәландырылады.
6) Батыс әдебиетінде мемлекеттiң пайда болуы туралы жаңа
тұжырымдамалардың бiрi – аристократтық тұжырымдама болып табылады.
Оның жақтаушылары мысалы, Ж. Годелье сияқты француздың жаңа
марксистері болып табылады. Олар мемлекеттің пайда болуы көне, ескi
қоғамда аристократтық топтардың – ақсүйектер, абыздар, патриархтардың
пайда болуымен түсіндіреді. Бұл топтар қол жеткізген жағдайларын өз
мүдделерін қорғау үшiн пайдаланады. Олар билiкті, нәтижесінде пайда
болатын мемлекетті иеленеді.
Қазiргi саяси ғылымында мемлекеттiң тарихы – әр дәуiрдің көптеген
тарихи аймақтық ерекшелiгiмен, жергiлiктi өркениеттердің ерекшелiктерімен
және тағы басқа факторлардың жанама түрiндегі күрделi және алуан түрлi
үдерісі деген көзқарас көптеп бекуде.
Қазiргi кезде мемлекет – күрделi, көп қызметтi, iштей саралап
жiктелген тұтастық ұғымын береді. Оның басқа саяси түрлерден
айырмашылығы – оның тiршiлiк әрекетiн реттейтiн формалдылығы, белгілі
ережелерінің болуы. Мемлекет барлық қоғамның ресми өкiлi болып
табылады, оның атынан барлық қоғам үшiн қажетті шешiмдер қабылданады.
Ол қоғамның саяси ұйымшылдығын қамтамасыз етiп, оны басқарудың,
жетекшілік етудің құралы болып табылады. Мемлекет саяси жүйеде тұтастық
пен тұрақтылықты орната отырып ерекше орынға ие болады.
Мемлекет жалпы тарихи тұрақты белгiлер қатарымен бейнеленедi:
1) Мәжбүрлеу. Қазiргi әлемде мемлекеттің құрамында болу әлеуметтiк
қажеттiлiк болып табылады, өйткені ол өзінің iшкi заңдылығында да және
халықаралық құқық деңгейінде формальді-құқықтығына ие. Мемлекетсіздік,
1948 жылғы Жалпыға бiрдей адам құқығы туралы декларация мәліметтері
бойынша, жанжалдарға және жеке тұлғалардың құқықтық қорғансыздығына
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алып келетін аномальді көрініс болып табылады. Тек мемлекет қана
ұйымдастырылған мәжбүрлеу мүмкiндiгi құқығына ие бола алады: заңмен
анықталған жағдайда мемлекет еркін тану үшін полицияны, әскерді,
атқарушы, әкімшілік, сот органдарын пайдаланады. Тек мемлекет қана
заңды дене зорлығы монополиясына ие. Мемлекеттiк күштеу жеке тұлға
тарапынан мәжбүрлеуге және күштеуге жол бермейдi.
2) Егемендiлiк. Мемлекеттiң егемендiлiгi – ол оның аумағында әрекет
ететін субъектілерге қатысты билiк жүргізуі, және басқа мемлекеттердің бұл
қағиданы сыйлауы міндетті. Мемлекеттiк егемендiк ұғымы орта ғасырлардың
соңында мемлекеттiк билiктің шiркеуден бөлінуі қажеттілігімен және оған
бірыңғай монополиялық мағына беру кезінде пайда болды.
Егемендiлiктiң саяси мағынасын субъектiлердiң мемлекет тарапынан
қоғамға тәуелсіз өмір сүруі мен дамуы қамтамасыз ету қабiлеттiлiгі деп
анықтауға болады. Дегенмен, қазiргi егемендi демократиялық мемлекет
міндетті түрде белгiлi ережелермен байланыстырылған және олар бұны
ешқандай жағдайда да бұзбайды, сондықтан да шектеулі екендігін атап
өткеніміз жөн. Мемлекеттік егемендiлік мынындай негізгі қағидалардан
тұрады: территориясының бірлігі және бөлінбеушілігі, территориялық
шекаралардың қол сұғылмаушылығы және ішкі істерге араласпаушылық.
Қазiргi
мемлекеттердің
егемендiлігі
аясы
халықаралық
өзара
тәуелдiлiктермен шектеледi.
3) Жалпыламалық. Мемлекет өзінің өз территориясындағы барлық
адамдарға, соның iшiнде осы мемлекеттегі қолданыстағы заңға бағынуы
керек, басқа мемлекеттер азаматтарына өзінің ықпалын жүргізеді. Мемлекет
материалдық немесе моральдiк нұқсан келген әрбір азаматтың әлеуметтiк,
ұлттық, дiни сеніміне қарамастан мүддесі мен құқығын қорғайды. Ол
олардың өздерінің орнатқан заңдары аясында әрекет жасайды.
Мемлекеттің тағы да айрықша белгiлеріның бірі – ол мемлекеттік
территория. Бұл – жер бетінің шектелген бөлігі, сол мемлекеттiң үстемдiк
құру аумағы; мемлекет халқы мемлекетке құқықтық жағынан байланған –
отырықшы, ұзақ мерзiмді көздейтін адамдар одағы, және ең соңында
мемлекет өз қызметін атқаратын, дамытатын, өзінің бiрлiгін сақтайтын,
тiкелей және өз билiгін пәрмендi түрде жүзеге асыратын мемлекеттiк
аппарат.
Мемлекет ерекше құқықтарға ие:
1) заң шығаруға және барлық қоғам өмiрінің реттелуіне;
2) ақша белгiсiн шығаруға;
3) салық және алым анықтау жинау құқығы, қарыз шығару, бюджеттiк
саясатты жүзеге асыру;
4) әртүрлi мақсаттағы қарулы күштерді және бұлтартпау органдарын
жасау, тұтыну және пайдалану;
5) сыртқы саясатты жүзеге асыру құқығы және шетелдерге мемлекетті
таныту.
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Мемлекет белгiлi саяси құрылым ретінде, күрделi құрылысты, әртүрлi
үлгiдегi ұйымдары және мемлекеттiк билiктiң қызмет ету тәртiбіне ие.
Мемлекеттiк билiк үш тармақты: заң шығарушы, атқарушы және сот.
Билiктiң бөлiнуi негiзiнде жатқан ұйымдастыру қағидасы барлық қоғам
мүшелерін әлеуметтiк тәртiп орнатуға арналған. Бөлінудің мағынасы жеке
адамдардың еркіндігі мен қауіпсіздігін үшін барлық жағдайларды жасауға
мемлекеттің өмір сүруін ұтымды қамтамасыз етуде болып табылады.
Биліктің бөлінуі идеясы XVIII ғасырда қалыптасты. Оның жүзеге асуы
биліктің түрліше тармақтарының өмір сүруі басқа құралдарға қарағанда әрбір
адамның мемлекетке қатысты құқығын тиімді қамтамасыз ететіндігін
көрсетті.
Алайда заңшығарушы, атқарушы және сот билігінің өзара әрекеті мен
қатынасы бірден мәңгілікке анықталмайды. Олардың шешетін мәселелерінің
өзгеруімен жаңа жағдайға байланысты билік теңгерімінің қадағалау
тиімділігі іздестіріледі. Бірақ бұл жерде дербестік сақталуы қажет және
биліктің бір тармағын екіншісімен ауыстырлуы биліктің беделі мен
тиімділігін төмендетуге әкеледі (нақ осы жағдай ұзақ уақыт Кеңестік
Ресейдің мемлекеттік құрылысында болды).
Мемлекеттің атқаратын міндеттері. Қоғамның үздіксіз өзгеру
қажеттілігіне сәйкес мемлекет белсенділігінің түрлері олардың міндеттері
ретінде топтасады. Оларды ішкі және сыртқы деп бөлуге ұйғарылған.
Мемлекеттердің ішкі міндеттері тіптен әртүрлі және әр елде түрліше жүзеге
асырылады. Олардың арасынан заманауи мемлекеттердің негізгі міндеттерін
атап көрсетсек:
- қоғамның оның азаматтарының мүдделері тұрғысынан бірігіуі;
- мемлекеттік құрылысты қорғау, қоғамдағы экономикалық іс-әрекетті
реттеу мен ұйымдастыру. Бұл жерде елдің экономикасына мемлекеттің
араласуы қоғамның мүдделерімен шектелгендігін ескеру қажет;
- елдің жалпы ішкі саясатының жүзеге асуы: әлеуметтік,
экономикалық, қаржылық, ғылыми, мәдени, білім беру және басқалары;
- осылардың барлығын құру мен тиімді қызмет етуіне мемлекеттік
ұйымдардың қажеттілігі;
- мемлекеттің сыртқы міндеті шекараны, елдің территориясын
қорғаумен, мемлекетаралық дипломатиялық қатынастарды дамытумен,
жаһандық қауіпсіздік мәселесін шешуге араласуымен байланысты.
Бұл міндеттердің әрқайсының көлемі, сипаты мен жүзеге
асырылуының әдістері қоғамда әлеуметтік топтар мен таптардың
орналасуына, қоғам мен мемлекеттің арақатынасына байланысты болады.
Алайда қазіргі мемлекеттердің көптігінен және олардың атқаратын
міндеттерінің түрлері артуымен байланысты мемлекеттің қоғамды
басқарудағы рөлінің артуына және әсіресе оның бір таптың , этностың немесе
конфессиялық қауымдастықтың мүддесін көздеушісіне айналуына жол
бермейді. Мемлекет өзінің азаматтарының мүддесін білдіріп, қорғай алған
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жағдайда ғана тиімді және тұрақты бола алатынын тәжірибемен дәлелденіп
отыр.
Қазіргі кезеңдегі мемлекеттердің көпшілігі конститутцияның негізінде
құрылып қызмет атқарады. Конституция – мемлекеттің саяси құрылысын,
оның ұйымдастырылу қағидаттарын, шешім қабылдау тәсілдерін, сонымен
қатар мемлекеттегі жеке тұлғалардың жағдайы, оның құқығы мен
міндеттерін анықтайтын бір немесе бірнеше әлеуметтік құжаттарда
белгіленген тұрақты ережелер (заңдар) жүйесі болып табылады. Қазіргі
демократиялық мемлекеттерде конститутция екі бөлімнен тұрады. Біріншісі
мемлекет пен оның азаматтарының өзара қатынастарының қалпын анықтап,
азаматтардың тең құқығын бекітеді және кемсітуге кез келген белгісі
бойынша шек қояды. Констиутцияның екінші бөлімі бойынша мемлекеттің
сипаттамасы, биліктің әртүрлі тармақтарының мәртебесі, олардың
арақатынастарының қағидаттары, сонымен қатар басқару органдарының
қызмет ету тәртібін білдіреді. Конституция ұзақ мерзімге қоғамның саяси
өмірін реттеуге арналған. Барлық билік органдары, ұйымдары, азаматтары
конституциялық қалыптарды мүлтіксіз орындайтын мемлекет өркениетті деп
есептелуге құқы бар.
Бақылау сұрақтары.
1. Мемлекеттің қандай белгісі бар?
2. Сіз мемлекеттің пайда болу жайында қандай тұжырымдамаларды
білесіз?
3. Саяси институт ретіндегі мемлекеттің қандай негізгі міндеттері бар?
4. Мемлекеттік құрылыстың қандай түрлері бар және олардың бірбірінен айырмашылығы неде?
5. Басқарудың қазіргі республикалық түрлерін атаңыз. Билік бөлінісінің
қағидаты нені білдіреді, оны жүзеге асырудың тетіктері қандай ?
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3 Қазақстан Республикасының саяси жүйесі.
Тәуелсіздік алғанға дейін Қазақстанның саяси жүйесінде бұрынғы
КСРО-ның саяси жүйесіне тән барлық белгілер болды, Қазақстан оның
құрамына он бес одақтас республикалардың бірі ретінде кірді. КСРО
авторитарлық (өктемшіл) үлгідегі демократиялық емес мемлекет болды,
мұнда азаматтық қоғам, адам және жеке тұлғаға толық билік жүргізу орын
алды.
Сол кездегі Қазақстанның саяси жүйесі туралы да дәл осыны айтуға
болады. Қазақ ССР-і Конституциясының 2, 78 баптарына сәйкес (1978 ж.)
саяси жүйенің негізі мемлекеттік билік органдарының бірегей жүйесі
ретіндегі халық депутаттарының Кеңесі болды, барлық басқа билік
органдары олардың бақылауында болды және оларға есеп берді.
Демократиялық централизм принциптерін ұстана отырып, Кеңестік жүйе
биліктің бөлінуін жоққа шығарды. Компартия саяси жүйенің ядросы деп
жарияланды, бұл оның шын мәнісіндегі тежеусіз билігін, елдегі саяси
плюрализм мен саяси оппозицияның жоқтығын білдірді.
КСРО құрамында болған кезде Қазақ ССР-і толық мемлекеттік
егемендікке ие болмады және иелене де алмады. Федерализм принципі
негізінде қалыптасқан ел болып есептелетін Кеңес Одағы іс жүзінде
орталықсыздандырылған унитарлы мемлекет болды. Ішкі саясатқа қатысты
барлық негізгі шешімдер тоталитарлық орталықта – СОКП ОК-да және оның
саяси бюросында қабылданды, ал жекелеген орындарда ( республикаларда)
олар қайталанды және орындалып отырды.
Республиканың экономикалық егемендігі де шектеулі болды.
Республика үкіметі өнеркәсіп кәсіпорындарын
салу кезінде олардың
құнының нақты шегіне дейін ғана шешім қабылдауға құқығы болды, ал бұл
шектен асқан жағдайда Орталықтың шешімі қажет болды. Республиканың өз
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мәдениетін, тілін, дәстүрін өздігінен дамытуға мүмкіндігі болмады. Мұндай
саясаттың салдарының жарқын мысалы – қазақ тілінің тағдыры, тәуелсіздікке
қол жеткізген сәтке дейін ол жойылып кету қаупінде болды. Республиканың
басқа мемлекеттермен өздігінен байланыс жасау құқығы болмады.
Тәуелсіз қазіргі заманғы Қазақстанның саяси жүйесінің қалыптасуы
тарихи және хронологиялық жағынан КСРО-ның әлсіреуіне, дағдарысқа
ұшырауына, бұдан әрі жойылуына байланысты болды. 1990 жылдың
25
қазанында
Қазақ
ССР-нің
Жоғарғы
Кеңесі
(барлық
одақтас
республикалардың соңғысы болып) республиканың мемлекеттік егемендігі
туралы
Декларацияны қабылдады. Декларацияның 6 бабында
республиканың мемлекеттік билігі ел ішінде және сыртқы қатынастарда
басшылық жасау, дербестік және биліктің толықтығына ие деп айтылған.
Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттігін құру бастамасы осылай қаланған.
Бүгінде барлық одақтас республикаларды шарпыған билікті шошытқан
«егемендіктер шеруі» іс жүзінде мемлекеттің формалды федеративтік
құрылымға емес, шындыққа оралуға тырысуы екендігін көрсетті.
Декларацияның және басқа республикалардың осыған ұқсас құжаттарының
бірқатар ережелері осының куәсі.
Сонымен Декларацияда Қазақ ССР-і жаңартылған одақтас шарт
негізінде өз еркімен КСРО құрамында қалатындығы туралы ереже тіркелген.
Саяси жүйенің сипаты тұрғысынан Декларация Қазақстанды биліктің бөліну
принципіне негізделген демократиялық, құқықтық мемлекет деп жариялады.
Басқару жүйесіне келетін болсақ, мемлекеттің басшысы парламент
сайлаған Президент, ол республиканың Жоғарғы Кеңесінде бекіте отырып,
үкіметті қалыптастыру құқығы бар жоғары өкімдік-атқарушылық билікке ие.
Шын мәнісінде 1990 жылдың 25 қазанындағы «Қазақ ССР-інің
мемлекеттік егемендігі туралы Декларациясы» еліміздің болашақта еркін
және тәуелсіз дамуы үшін қажетті мүмкіндіктердің негізін қалады.
ҚР саяси жүйесінің қалыптасуының алғашқы кезеңі
біздің
көзқарасымыз бойынша 1991 ж. 1995 ж. аралығындағы кезеңді қамтиды.
Бұл Одақтық шарт ішіндегі өзгерістерге байланысты болды: 1991 жылдың
19–21 тамызындағы Мәскеудегі бүлік КОКП-ның жойылуына және КСРО-да
социализмнің құлауына әкелді; 8.12. 1991 жылғы Беловежскідегі оқиға
КСРО ның ыдырауына әкелді.
Осы оқиғаларды ескере отырып, Қазақ ССР-нің Жоғарғы Кеңесі
10.12.1991 ж. мемлекеттің атауын өзгертті. Енді еліміз Қазақ Советтік
Социалистік Республикасы емес, Қазақстан республикасы деп аталатын
болды. Қазақ Республикасы деген атауға емес, дәл осы нұсқаға дауыс берген
біздің заң шығарушыларымыздың еңбегін мойындауымыз керек, бұлай
болмаған жағдайда қазақстандық қоғамның жалпы атмосферасында күрделі
қиындықтар туындауы мүмкін еді. Болашаққа көз жүгірте отырып, осы
аспектінің шын мәнінде өте маңызды екендігін 1993 жылғы ҚР-ның алғашқы
Конституциясы қабылданғаннан кейінгі 1994 жылғы Қазақстан
эмиграциясының алғашқы толқыны көрсетті деп айта аламыз.
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16.12.91 жылы Қазақ ССР-нің Жоғарғы Кеңесі Конституциялық заң
қабылдады, ол Қазақстан Республикасының толық, шектеусіз мемлекеттік
тәуелсіздігін жария етті. Заң саяси жүйенің демократиялық сипатын
дәлелдеді. Дәл осы заң Қазақстанның тәуелсіздігін, халықаралық
қатынастардың жаңа субьектісін заңды түрде бекітеді. Бір қызығы бұрынғы
кеңес республикасының барлығы бірдей осыған ұқсас құжаттарды
қабылдамады және осы сияқты Декларацияның қабылдану күнінде
Тәуелсіздің күнін тойламайды. Заң тұрғысынан және саяси көзқарас
тұрғысынан бұл мүлдем орынсыз.
Басқару жүйесінде президенттік республикаға көшу үрдісі байқалды:
Президент мемлекеттің басшысы және атқарушы биліктің басшысы болып
табылады; үкімет заңдардың орындалу мәселесі бойынша Президент
алдында, Жоғарғы Кеңес алдында жауап береді. Президентті тікелей
сайлауға көшу жүзеге асырылды.
Бірінші Конституцияның қабылдануы (28.01.93 ж.) ҚР-ның саяси
жүйесінің қалыптасуының алғашқы кезеңінің аяқталғанын көрсетті.
Конституция 1990 жылғы Декларацияның ережелерін және Қазақстан
Республикасы мемлекетінің демократиялық және құқықтық сипаты туралы
1991 жылғы Конституциялық заң ережелерін және басқару жүйесінің
президенттік сипатын: Президент – республиканың басшысы, ол
республиканың
атқарушы
өкімет
билігінің
біртұтас
жүйесін
басқаратындығын, азаматтардың құқығы мен бостандығының кепілі,
Жоғарғы Кеңестің шешімдеріне тыйым салу құқығы бар екендігін растады.
Бірінші кезеңде жас мемлекеттің ең басты міндеті отандық саяси жүйенің
бөлінуі мен ыдырауының келеңсіз салдарын болдырмау, жеке
мемлекеттіліктің негізін қалау және бекіту, осы мақсаттар үшін дағдарысқа
қарсы батыл шаралар қабылданды.
ҚР саяси жүйесінің қалыптасуының екінші кезеңі 1995 жылғы
Конституциялық реформамен бірге басталады да, 2000 жылға дейін
жалғасады. Жаңа (ҚР екінші Конституциясы) Конституция 1995 жылдың
30 тамызында бүкілхалықтық референдумда қабылданды. ҚР-ның жаңа
Конституциясы республиканың саяси жүйесін түпкілікті кеңессіздендіру
фактілерін тіркеді. Қазақстандағы бұл процестің ерекшелігі – ол бейбіт
түрде жүзеге асырылды (мысалы, Ресейден ерекшелігі, мұнда қан төгісті
болдырмау мүмкіндігі болмады).
1995 жылғы Конституция бойынша Қазақстан өзін демократиялық,
зайырлы, унитарлық, құқықтық және әлеуметтік мемлекет және оның басты
құндылығы адам және оның өмірі, олардың құқығы мен бостандығы деп
сендіреді. Мемлекеттік биліктің бірден-бір көзі халық болып табылады.
Қазақстан Республикасы идеологиялық және саяси көп түрлілікті құптайды
және мемлекеттік және жеке меншікті тең дәрежеде мойындайды, әрі
қорғайды.
1995 жылғы Конституцияға сәйкес күшті президенттік билікке көшу
жүзеге асырылды. Республикада мемлекеттік билік біртұтас, ол заң
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шығарушылық, атқарушылық және сот тармақтарына бөліну принциптеріне
сәйкес және тежеушілік пен тепе-теңдік жүйесін пайдалана отырып, бір
бірімен өзара байланыста жүзеге асырылады.
ҚР саяси жүйесінің Орталық институты Президент болып табылады.
Конституцияның 40 бабына сәйкес ол мемлекеттің басшысы және
мемлекеттің барлық ішкі және сыртқы саясатын анықтайтын ең жоғарғы
лауазымды тұлға; бұған қоса ол мемлекеттік биліктің барлық тармақтарының
қызметін үйлестіре отырып, төрелік қызметтерді жүзеге асырады,
азаматтардың құқығы мен бостандығының кепілі болып табылады.
Елімізде алғаш рет тікелей жалпыхалықтық дауыс беру арқылы
сайланатын Мәжіліс пен жанама дауыс беру арқылы сайланатын Сенаттан
тұратын екі палаталы парламент пайда болды. Атқарушылық билікті
республика үкіметі мен жергілікті әкімдер жүзеге асырады. Сот билігін
Жоғарғы сот және жергілікті соттар жүзеге асырады.
Осы екінші кезеңде бірнеше құжаттар қабылданады. Біріншіден, 1997
жылы еліміздің Президенті Қазақстан халқына Жолдауын арнады, мұнда ол
«Қазақстан – 2030» Стратегиясының негізгі ережелерін баяндады.
1997
жылы, демек Қазақстан өтпелі реформаның ең қиын кезеңін аяқтаған кезеңде
қабылданған «Қазақстан – 2030» Стратегиясы елімізді дамытудың жаңа
бағдары мен көкжиектерін белгілеуі тиіс болды. «Қазақстан – 2030»
Стратегиясы
жаңа Қазақстанның «визиттік карточкасы», тиімді ұзақ
мерзімді жоспарлаудың жарқын мысалы болды.
Ғаламдық масштабтағы және таңбалық сипаттағы басқа жаңалық 1998
жылғы Конституциялық түзетулерге байланысты болды. Тіркелген саяси
партиялардың өкілдері үміткер бола алатын Республика Парламентінің
төменгі палатасына қосымша 10 орынның енгізілуі мажоритарлық сайлау
жүйесінен аралас сайлау жүйесіне көшудің бастамасы болды.
Екінші кезеңде терең экономикалық және саяси түбегейлі өзгерістер
болды, мемлекеттіліктің негізі қаланды, алғашқы демократиялық дәстүрлер
қалыптасты, кеңестік дәуірден кейінгі белгілердің және қаржы дағдарысының
зардаптары жойылды.
Қазақстанның саяси жүйесінің қалыптасуының үшінші кезеңі
2001
және 2006 жылдар аралығын қамтиды. Дәл осы уақытта Қазақстан аймақтық
көшбасшы болды. Жұмыс орындарының саны елеулі түрде артты, шетелдік
инвестициялар түсімі басталды, еліміздің «орташа класы» қалыптасты, НПО
саны өсті.
ҚР- ның екінші Конституциясын қабылдағаннан кейінгі өткен жылдар
Қазақстанның саяси жүйесінің тиімділігін, атап айтқанда транзиттік кезеңнің
– демократиялық экономикалық және саяси реформаларды жүзеге асырудың
негізгі мәселелерін шешу кезінде басқарудың президенттік формасының
тиімділігін растады. Мақсатқа сай және салыстырмалы түрде барынша қысқа
кеңестік дәуірден кейінгі кезеңде елімізде экономикалық дамудың ең жоғарғы
қарқынына және дүние жүзіндегі ең жоғары қарқынға қол жетті. 1995
жылдың өзінде еліміздегі инфляция 2500 пайызды құрағанын еске түсірудің
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өзі жеткілікті (!). Бір жылға жетпей инфляция 250 пайызға қысқарды, ал
біраз уақыттан кейін экономиканың өрлеуі басталды.
Кезең кезеңмен және еліміздің тарихи ерекшеліктерін ескере отырып,
жүзеге асырылған саяси реформалардың нәтижесінде Қазақстанды
бейберекеттіктен шығару мүмкіндігі туды, демократияның негізі қаланды,
оның принциптері мен процедуралары саяси өмірге біртіндеп ене бастады.
Сонымен қатар күшті президенттік билік еліміздегі қоғамдық келісім мен
тұрақтылықтың сақталуына жәрдемдесті. Басқаша айтқанда, бұл кезең
таңдап алынған жолдың даусыз дұрыстығын көрсетті.
Қазақстанның саяси жүйесінің қалыптасуының төртінші кезеңі
2007 және 2012 жылдар аралығын қамтиды. 2007 жылдың 18 мамырында
1995 жылғы ҚР Конситуциясына қайтадан өзгертулер мен толықтырулар
енгізілді. Өзгертулер (үлкен немесе шағын) 1995 жылғы ҚР
Конситуциясының 98 бабының 45-ін қамтыды (сонымен бірге кейбір
баптарға екі рет өзгертулер енгізілді).
Мемлекет
президенттік республикадан президенттік-парламенттік
түрге ауыстырылды. Мемлекет формасының дамуы тұрғысынан алғанда 2007
жылдың конституциялық реформасының негізгі нәтижелері ретінде төменде
берілген процестерді атауға болады:
1) Жоғары мемлекеттік органдар жүйесіне көппартиялы жүйенің негізгі
элементтерін кіріктіру. Шет елдерде кеңінен тараған және жетілдірілген
пропорционал сайлау жүйесіне көшуге ерекше мән беріледі.
2) Парламент мәртебесінің нығаюы. Сенаттың депутаттық корпусы
президенттік квота есебінен өсті ( 7-ден 15 депутатқа дейін). Қазақстандық
Парламенттің төменгі палатасы - Мәжілістің депутаттық корпусы 107
депутатқа дейін өсті (67 депутатқа 1998 жылы саяси партиялар атынан
сайланушылар үшін 10 орын қосылды) Мәжілістің 98 депутаты саяси
партиялар атынан пропорционал жүйе бойынша сайланады, ал 9 депутат
мажоритарлық негізде сайланған Қазақстан халқының Ассамблеясының өкілі
болып
табылады. 2007 жылғы реформа бойынша ҚР Парламенті
депутаттарының жалпы саны 38 адамға өсті, барлық депутаттық корпус 154
адамнан тұрады.
3) Биліктің атқарушылық тармағын қалыптастыру тәртібін өзгерту,
Үкіметке сенімсіздік білдіруді талқыға салу тәртібі. Жергілікті орындарда
әкімдер билігіне қойылған кейбір шектеулер реформаның негізгі элементі
болып табылады.
4) Парламенттің күшеюінің тепе-теңдігі ретінде Президенттің, әсіресе
Республиканың бірінші Президентінің мәртебесі мен билігін жүйелі түрде
нығайту жүзеге асырылды. Іс жүзінде Президент әкімшілігінің мәртебесі де
нығаюда. Сондай-ақ, ҚР Парламентінің (оның Палатасының) актілеріне
қатысты ҚР Конституциялық Кеңесінің өкілеттігі де біраз нығайды.
5) Адамдардың құқықтары мен бостандық жағдайына оң әсер ете
алатын құқықтық жүйенің кейбір элементтері де дамыды. (соттың өлім
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жазасына кесу және тұтқынға алу мәселелері). 2007 жылдың 1 қаңтарынан
бастап ҚР-да алқабилер сотын енгізу тәжірибесі басталды.
Қазақстанның саяси жүйесінің дамуының төртінші кезеңі туындаған
әлемдік дағдарысқа қарамастан еліміз демократиялық түрлену жолымен алға
жылжи отырып, оған қарсы тұруға және де барынша табысты қарсы тұруға
қабілетті екендігін көрсетті.
ҚР саяси жүйесінің дамуының бесінші кезеңі біздің көз алдымызда
басталды. 2012 жылдың 14 желтоқсанында Қазақстан Республикасының
Президенті — ұлтымыздың басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев
«Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты»
атты Қазақстан Халқына Жолдауын ұсынды. Атаудың тұжырымының өзі
алдыңғы «Қазақстан-2030» Стратегиясында тұжырымдалған
негізгі
мақсаттар мен тапсырмаларға қол жеткендігін, олардың шешілгендігін,
орындалғандығын білдіреді. «Қазақстан-2050» жаңа Стратегиясы жаңа
прагматикалық курстың негізін қалайды.
Оның мәні төменде
көрсетілгендерге негізделеді:
Біріншіден, бұл пайда алу, инвестициялар мен бәсекеге қабілеттіліктен
қайтарым алу принциптеріне негізделген жаңа прагматикалық экономикалық
саясат. Демек, кез келген шешім қабылдау кезінде әлеуметтік экономикалық
мақсаттылық мәселесі басты орында болады.
Екіншіден, кәсіпкерлікке жан-жақты қолдау көрсету. Бүгінгі күні жеке
бастама біздің экономикамызда шешуші рөл атқарады.
Үшіншіден, әлеуметтік кепілдікке және әрбір адамның жеке
жауапкершілігіне негізделген әлеуметтік саясаттың негізгі принциптері.
Мемлекет азаматтардың өзін-өзі дамытуына барлық жағдай жасайды, ал
объективті себептерге байланысты өзін қамтамасыз етуге қабілеті жоқ
азаматтарға ғана әлеуметтік қолдау көрсетіледі.
Төртіншіден, азаматтардың білімі мен кәсіптік дағдыларын дамыту. Бұл
мектеп жасына дейінгі білімнен бастап университетке дейінгі барлық білім
беру жүйесіне қатысты.
Біліммен сусындау өмір бойы біздің
азаматтарымыздың ойлау түрі болуы тиіс.
Бесіншіден, мемлекеттілікті одан әрі нығайту және қазақстандық
демократияны дамыту. Қазақстанда мемлекеттік басқарудың жаңа түрі
енгізіледі,
басқару
орталықсыздандырылады
және
әкімдердің
сайланбалылығы кезең кезеңімен енгізіледі. Жемқорлықпен күрес және құқық
қорғау жүйесіндегі реформа да мемлекеттің негізгі артықшылықтарының бірі
болып саналады.
Алтыншыдан, бұл жүйелі көп векторлы сыртқы саясаттың жалғасы.
Жетіншіден, біздің еліміздің көпұлтты және көп конфессиялы қоғамы
табысының берік негізі ретінде жаңа қазақстандық патриотизмді
қалыптастыру.
Бесінші кезең енді ғана басталғандықтан оның өміршеңдігі мен маңызы
жайлы қандай да бір қорытынды жасауға әлі ерте. Алайда, қазірдің өзінде-ақ
тарихи көзқарас тұрғысынан қысқа ғана мерзім ішінде Қазақстан лайықты әрі
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сауатты саяси бағыт пен саяси түрленулердің үлгісін көрсете отырып, өз
мемлекеттілігін қалыптастырып, нығайтып қана қойған жоқ, сондай ақ оны
дамытты деп батыл түрде айта аламыз.
Бақылау сұрақтары.
1. Қазақ Кеңестік Социалистік Республикалар түрінде Қазақстан нағыз
тәуесіздікке ие болды ма?
2. Кеңес Одағының ыдырауының басты себептері қандай деп
ойлайсыз?
3. Кеңес Одағының саяси жүйесін бөлшектеу ерекшеліктері қандай?
4. Қазақстанның
тәуелсіздігін
жариялаған
«Қазақ
ССР-нің
мемлекеттік егемендігі туралы Декларация » қашан қабылданды?
5. Біздің мемлекетіміз «Қазақстан Республикасы» деген атауды қашан
алды?
6. Қазақстан Республикасының толық мемлекеттік тәуелсіздігі
жарияланған тарихи құжат қалай аталады?
7. ҚР Конституциясында (5 бап) біздің еліміздегі саяси плюрализм
нормасы жарияланған. Бұл нені білдіреді?
8. Конституцияда ҚР Конституциясында болуы мүмкін өзгерістер
қатысты емес деп көрсетілген. Бұл нені білдіреді ?
9. ҚР тәуелсіздігінің қалыптасу кезеңдерін атаңыз.
10.ҚР-да тәуелсіздікті қалыптастыру кезеңдерінің ерекшеліктерін
сипаттап беріңіз.
11. 1993 ж. және
1995 жылдардағы ҚР Конституцияларын
салыстырыңыз. Осынша қысқа мерзім ішінде неліктен жаңа Конституцияны
қабылдау қажеттігі туындады?
12. «Қазақстан -2030» Стратегиясына баға беріңіз.
13.ҚР дағы сайлау жүйесінің дамуын талдаңыз.
14.ҚР-ның қолданыстағы Конституциясына 1998 ж. және 2007 ж.
түзетулер енгізу қажеттігі неліктен туындады?
15.Еліміздің Конституциясына баға беріңіз және ондағы өзгерістер
түрін сипаттап беріңіз.
16.ҚР биліктің заң шығарушы тармақтарын сипаттаңыз. Еліміздің
Парламентінде неше Палата бар? Олардың қызметі қандай?
17. Қазақстанда парламентаризмнің дамуын сипаттап беріңіз.
18.ҚР да басқарудың президенттік жүйесінің ерекшеліктеріне
сипаттама.
19.2050 Стратегиясын қабылдау қажеттігін түсіндіріңіз.
20. 2050 Стратегиясының негізгі ережелерін түсіндіріңіз.
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V тарау. Саяси партиялар мен саяси жүйелер
Саяси партиялардың мәні.
Партиялар қоғамның саяси жүйесінің маңызды элементі болып
табылады. Олар азаматтық қоғам мен мемлекет арасын байланыстырып
тұратын буын, белгілі бір әлеуметтік топтардың мүдделері, қажеттіліктері
мен мақсаттарын білдіреді. Партияның мақсаты – жеке адамдардың,
әлеуметтік топтар мен қызығушық танытқан топтардың жеке мүдделерін бір
саяси мүдде жиынтығына айналдыру болып табылады. Партия мен сайлау
жүйесі арқылы адамдардың саяси өмірге қатысуын нысандандыру жүзеге
асады.
Аристотель өмір сүрген кезеңдерде партия деп аталатын (лат.тіл.part –
бір нәрсенің бөлігі) саяси топтар стихиялы түрде құрыла бастады. Олар
нақты бір тұлғаны қолдау үшін құрылған уақытша бірлестіктер болды.
Белгілі бір тұлғаның айналасында оның жақтастары мен ізбасарлары
шоғырланып, алға қойған мақсаттарға қол жеткізуге мүмкіндік беретін ісізрекеттің үйлестіруін қамтамасыз етіп отырды. Бірақ, саяси күрес өзі
топтарының, клиенттерінын (лат.тіл. cliens – тіл алағыш; тәуелді, қол
бағынышты) қолдауына сүйенген жеке адамдардың күресі болып қалды.
Қазіргі заманғы түсініктегі партия ұғымы XVIII ғасырдан бастап АҚШ
пен Ұлыбританияда қалыптаса бастады. Бірақ бастапқыда оларға деген
көзқарас жағымсыз болды. Қоғамның белгілі топтарының мүдделерін қорғап,
олар оны алауыз топтарға бөлді, қақтығыстардың қайнар көзіне айналды.
Сондықтан, бірінші саяси партиялар пайда болғанға дейін Ұлыбританияда –
тори мен вигтер – XVII ғасырдың соңынан бастап ағылшын ойшылдары
партияға деген оңды көзқарастағы қоғамдық пікірді әзірлей бастады.
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Басында партияларға ұлттық мүдделерді көздеу ұсынылды. Қоғамның түрлі
топтарының мүдделерінің дифференциациясының өсуі, өкілеттіліктің
алғашқы кездердегі жалпыұлттық мүдделерді білдіру қызметінің өзгеруіне
соқтырып, партия топтардың мүдделерін білдіруші тетікке айналды. Жаңа
саяси шындық ретінде партияның пайда болуы саяси күресті жеке адамдар
қақтығысынан бақталастық пен одақтастықтың күрделі қатынастарын дағы
мүдделі топтардың бірлесе әрекет ету қатынастарына айналдырды.
Партия генезисі қоғамның түрлі топтарының қақтығысымен
байланысты болады. Тарих көрсеткендей, халықтың бір бөлігінің
мемлекеттегі жағдайға көңілі толмай оны биліктің көмегімен өзгерткісі
келеді. Өмір сүріп отырған тәртіпке революциялық және реформистік
партиялар жағынан қауіп-қатерге реакция ретінде құрылатын тек әлеуметтік
статус-квоны қорғайтын консерваторлық партиялар бірқатар ерекшеліктерге
ие. Белгілі американдық саясаттанушылар С.М. Липсет пен С. Роккан соның
негізінде еуропалық партиялар пайда боған жанжалдардың төрт басты түрін
(желісін) көрсетті. Олардың алғашқы екеуі ұлттардың пайда болуымен,
калған екеуі – қоғамның индустриализациясымен байланысты. Бұлар келесі
жанжалдар:
1) этникалық және тілге байланысты қақтығыста туындайтын билік
ететін және езгіге түскен мәдениеттердің қақтығысы;
2) шіркеу мен мемлекет арасындағы жанжал, бұл діни және зайырлы
партиялардың пайда болуына әкеп соқтырды;
3) аграрлық және индустриалдық мүдделер арасындағы қала мен ауыл
арасында жанжалдар. Бұл жанжалдардың салдарынан аграрлық партиялар
пайда болды;
4) капитал мен еңбек арасындағы жанжал; Жанжалдың бұл түрі XIX
соңы – XX ғғ. бірінші жартысында партиялардың межеленіп бөлінуінің
басты желісі болды. Оның ұйымдастырылыу түрі социал-демократиялық,
коммунистік және буржуазиялық партиялар болды.
Партияның маңызды қызметі азаматтық қоғам корпорациялары мен
биліктің сайланбалы органдары депутаттарының тобымен өзара қарымқатынас орнату болып табылады. Парламент шешімдері депутаттардың
негізгі тобы арасындағы ымыраға келуді көрсетеді, сол сияқты азаматтық
қоғам да ымыраға келуге әзір болуымен бекітілуі керек. Бұл жағдайды
партиялар азаматтық қоғамның корпорацияларының мүдделерін қалай
білдіретіні мен парламенттегі беделі шамасында ғана қамтамасыз ете алады.
Бұндай партияларсыз заңшығарушылардың шешімдері еш жарамсыз, және
оларды орындау тек қана күштеу шараларының арқасында мүмкін болады.
Осылай заңшығарушылар кейіннен өздерін сол билік басып-жаншитын,
атқарушы билікті күшейту қажеттігін сезінеді. Сонымен, партиялар ірі
әлеуметтік топтардың мүдделерін білдіреді және олардың атынан жауапты
саяси шешімдер қабылдау мен орындауға ұмтылады.
Қоғамдық-саяси қозғалыс мүшелігі жоқ нақты саяси мақсаттарды
көздейтін бұқаралық қоғамдық ұйым. Бұл қозғалыстың бастамашысы ретінде
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партия немесе басқа, өз негізінде саяси болуға міндетті емес ұйым бола
алады. Өзінің мақсатына жеткен соң қоғамдық-саяси қозғалыс өз қызметін
тоқтатады немесе басқа түрге ие болады.
Партияның өзіне тән белгілері.
Партияны өзге саяси күштерден ажыратып көрсететін белгілерін
америкалық саясаткерлер Дж.Лапаломбара мен М.Вейнер «Политические
партии и политическое развитие» атты еңбегінде тұжырымдаған болатын.
Партияның бірінші белгісі – ұйым болуы, басқаша айтқанда,
адамдардың ұзақ уақыт бойы бірігуі. Ұйымның ұзақ уақыт қызмет етуі оны
өзінің ұйымдастырушылары мен шабыттандырушыларымен бірге пайда
болып, сонымен бірге ғайып болатын
клиентела, фракция, кликтен
ерекшелендіреді. Партияның екінші белгісі – ұлттық басқарумен үнемі
байланыста болатын тұрақты жергілікті ұйымдарының болуы. Партияның
үшінші белгісі, мақсаты – билікті басып алу мен жүзеге асыру болып
табылады. Билікке деген ұмтылыс партияны басқа қысым көрсететін
топтардан ерекшелендіреді. Егер партиялардың мақсаты сайлауда билікке
қол жеткізу болса, оны депутаттардың парламент пен үкіметтегі жұмысы
арқылы жүзеге асыру болса, күштеу топтары билікті басып алуға
ұмтылмайды, олар оның аясынан тыс бола тұра оған әсер етуге тырысады.
Партияның төртінші белгісі –дауыс беруден бастап, оның ішінде белсенді
мүше болғанына дейін халықтың қолдауын қамтамасыз ету. Осы
белгілерімен партиялар сайлауға қатыспайтын және парламенттік істермен
айналыспайтын саяси клубтардан ерекшеленеді. Партияның негізгі
айқындаушы белгілерін мысалы идеологиялық өлшемдер толықтыра алуы
мүмкін еді: партия белгілі бір идеологияның, дүниетүсініктің иесі. Бірақ,
Дж.Лапаломбар мен М.Вейнердің анықтамасының қолайлылығы – саяси
өзгерістердің логикасын әртүрлі саяси күштер, әсіресе партиялар
орындайтын рөлдер мен қызметтер негізінде көрсетуі болып табылады.
Саяси партиялар азаматтардың билікке әсер етуінің жаңа
мүмкіндіктерін жасауы арқылы саясат әлемін түбегейлі өзгертті. Мәселен,
сайлаудың бітуімен азаматтардың құқықтары «аяқталатын». Сайланған
кандидат өзін сайлаған сайлаушылар ырқына бағынуға міндетті емес
болатын. Сайлаудан кейін ол тек қана қоғамның өкілі болып қалатын. Ал
партиялар пайда болған соң депутат ешқандай бастаманы қолданбайды, ол өз
ырқын партияға береді де оның қолдауына сүйенеді. Партиялар ұйым
ретінде болғандықтан, олар қоғамдық пікірді жұмылдыру мәселелерінде,
әлеуметтік топтардың саяси мүдделерін жүзеге асыруда бірнеше есе тиімді
екендігін көрсетті.
Саяси партиялардың қызметтері.
Саяси үдерістің барлық сатыларына қатысатын мемлекет пен халық
арасындағы вертикалды байланыстың буыны ретінде партия билікті
бөлісудің маңызды тетігі болып табылады. Партияның мақсаты өзін
қолдайтын халық тобының мүдделерін қорғау мақсатында саяси билікті
жаулап алу мен пайдалану. Басқаша айтқанда, егер мүдделі топтар
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әдеттегідей, қалыптасқан басқару режимі шеңберінде неше түрлі мәселелерді
шешуге тырысса, партиялар ішкі және сыртқы саяси мәселелердің шешімінің
өзіндік бағдарламасын ұсына отырып, наразылық білдіріп және жоғары саяси
биліктің өзгертілуін талап ете алады. Көбінесе билікті қайта бөлу бейбіт
жолмен жүзеге асады. Партиялар халықтың мемлекеттік құрылымдармен
қатынасын қамтамасыз етіп, қоғамдық-саяси белсенділіктің бейберекет
түрлерін өз көшбасшылары қадағалайтын ресми мойындалған түрлеріне
ауыстырады. Партияның ең бір маңызды қызметі саяси жүйенің барлық
деңгейлері үшін саяси көшбасшылар мен элиталарды іріктеп таңдау болып
табылады.
Экономикалық, әлеуметтік және мәдени даму деңгейі әртүрлі болған,
нақты тарихи және ұлттық салт-дәстүрі бірдей емес қоғамдарда саяси
партиялардың рөлі мен маңызы әртүрлі болады. Алайда партияның кейбір
жалпы қызметтерін бөліп көрсетуге болады:
1) Мүдделерді өкілдендіру қызметі – саяси партиялар азаматтардың
мүдделерін анықтайды және тұжырымдайды. Мүдделерді өкілдендіру сипаты
қоғамның дамуына байланысты өзгереді. XIX ғасырдың ортасында көпшілік
партиялар пайда бола бастаған кезде, бұл қызмет ең бір маңыздылардың бірі
деп
есептелетін.
Қоғамның
біршама
төмен
әлеуметтік
дифференциациясының жоғары әлеуметтік поляризациямен үйлесуі,
партияға кейбір көп санды топтың мүддесін білдірудің арқасында үкіметті
қалыптастыру үшін қажетті дауыстарға қол жеткізіп, саяси шешімдерге әсер
етуге ықпал етті. Дегенмен қазіргі қоғамда партияның жаңа тобы catch all
parties пайда болды – партиялар әлеуметтік сипаттамаларына қарамастан
сайлаушылардың неғұрлым үлкен бөлігінің қолдауына ие болып, өз
бағдарламаларын жасауға тырысады.
2) Делдалдық іс-әрекет – азаматтарды біріктіру қызметі. Саяси
партиялар азаматтардың мүдделерін білдіріп, олардың талаптарын
мемлекетке жеткізеді. Саяси партиялар бір жағынан жеке мүдделерді
азаматтық қоғам саласынан саяси шешімдер саласына әкеле отырып
біріктіреді. Екінші жағынан, олар саяси шешімдерді қабылдау үдерісіне
шешуші әсер ету құқығы үшін бәсекеге түседі, кейбір мүдделерге қоғамдық
мәні бар мәртебені береді.
3) Қоғамдық бағдарламаны болжамдау, жобалау мен тұжырымдау.
Әрбір партия қоғамның дамуы туралы өз көзқарасын, әлеуметтік маңызды
мақсаттарды және оларды жүзеге асыру тәсілдерін қалыптастырады. Бұл
қызметті жүзеге асыруда партиялар екі себепті қолдана алады: қоғамдық
мәселелерді шешуде бір идеологияны оның қағидаттарына сүйеніп
пайдаланып, идеологиялық деп аталатын бағдарламарды қалыптастыратын
стильды қолдану. Немесе, идеология контекстіне қарамай, орын алған
жағдайды ескере отырып, нақты бір мәселенінің дұрыс шешімін табу – бұл
бағдарламарды қалыптастырудың прагматикалық стилі.
4) Азаматтарды саяси әлеуметтендіру функциясы. Жақтастарын
көбейту үшін, партия адамның саясаттағы рөлінің маңыздылығы, саяси
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әлемнің саяси мәселелері жайлы суреттемелерді қалыптастырады. Соның
арқасында, ол адамдарға саяси білімдер, құндылықтар, саяси тәртіптің
үлгісін жеткізеді.
5) Билікті жүзеге асыру қызметі. Партиялар билікті басып алуға
тырысады. Бұл партияның ең бір басты оны адамдардың ұйымдарынан
айырып көрсететін маңызды қызметі.
Партиялардың пайда болуы және олардың табиғаты.
Партиялардың пайда болуы XIX ғасырларда Еуропа елдерінде орын
алған саяси және институционалдық өзгерістердің жиынтығымен
байланысты болды. Біріншіден, парламенттің рөлінің өсуі, одан кейін
парламенттік және демократиялық режимнің күшейуі тұрақты билік
құрылымында мүдделердің өкілдігін құру қажеттігін туғызды. Парламенттік
топтар мүдделерді институциализациялау органы болды. Өкілетті топтардың
рөлінің күшеюі нәтижесінде ортақ мақсаттарды көздейтін депутаттар бірігіп,
іс-әрекет
етуге
ұмтылды.
Екіншіден,
сайлау
құқығының
универсализациялануы мен оның халықтың жаңа топтарына таралуы
адамдардың сайлауға әсер ете алуына мүмкіндік туғызды. Енді саясат тек
қана шағын ғана топ (элита) ісі болып қалмай, әрбір адамға қатысты болды.
Бұл әртүрлі деңгейдегі сайлау комиттерінің пайда болуына себебін тигізді,
оның мақсаты үміткерге және оның сайлау кампаниясына қолдау көрсету, ал
сайлаудағы жеңістен кейін – депутаттың ұдайы өзінің өңірімен байланысын
үзбеуін қамтамасыз ету болды.
Парламенттік топтар мен сайлау комитеттерінің арасындағы
келісімділік партиялардың қалыптасуының негізгі жолы болып табылды. Бұл
партиялар (ал олар көпшілікті құрайды) М. Дюверже айтқандай
электоральды партиялар (электорат – мемлекеттік билік органы сайлауына
қатысып дауыс бере алатын адамдар тобы) мен шығу тегі парламенттік
партиялар.
М. Дюверже «Политические партии» еңбегінде «сырттан пайда
болғандар» табиғаты не сайлау, не парламенттік
тетіктермен
байланыспайтын партияларды бөлек белгіледі. Бұл партиялар бұрын саяси
аренада болған, қызмет еткен мекемелер мен иституттардың орнын басушы
болып қалды, бірақ сайлауға қатыспады. Сонымен, Еуропадағы көптеген
либералды партиялар философиялық қоғамдардан пайда болды; өнеркәсіп
пен қаржылық топтар көптеген оңшыл партиялардың пайда болуына ықпал
етті; заңсыз негізде іс-әрекет ететін революциялық топтардан, коммунистік
партиялар қалыптасты, ал бұрынғы майдангерлер одағы негізінде Италия,
Германияда фашистік партиялар және т.б. қалыптасты.
Азаматтардың саяси әлеуметтенуі, олардың мемлекеттік басқаруға
қатысу қабілеттері мен қасиеттері қалай қалыптасады? Сайлаушылар үшін
күрес жүргізіп, халықтың ақпарат жетіспеушілігін жеңе отыра, партиялар
адамдардың назарын маңызды шиеленістерге және оларды шешу жолдарына
аударып, қоғамдағы қалыптасқан жағдайды қарапайым адамдар үшін
түсінікті етеуге тырысады.
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Сайлау - партиялар іс-әрекетінің ең белсенді сатысы. Сайлаудан кейін
олар жақтастар санын көбейткісі келеді. Бұл үшін партиялар не
прагматикалық немесе идеалдандырылған стильде қызмет етеді.
Прагматикалық стиль нақты мақсаттарға жету үшін кез келген
мүмкіндіктерді іздеуді ұсынады. Прагматизм әрқашан билік үшін күресте
қоғамдағы тұрақтылықты күшейтетін бәтуаластық технологияларды
қолдануды жөн санайды. Партиялық іс-әрекеттің идеологияланған стилі
үнемі идеалдар мен қағидаттарды қорғауға негізделеді. Ол міндетті түрде
саяси үдерістің шиеленісінің үдеуіне әкеліп соқтырады. Тәжірибе
көрсеткендей, басқарушы партияның идеологияланған стильді ұстануы бүкіл
қоғамның идеялық бағытын монополиялауы мүмкін.
Саяси партиялар типологиясы.
Партиялардың типологияға бөлінуінің түрлі өлшемдері кездеседі.
Идеялық негіз бойынша олар доктриналды (өзінің идеологиялық тазалығын
қорғауға (социалистік, ұлттық, евангелистік және т.б.); прагматикалық
немесе «патронажды» – пайдалылыққа бағытталған әрекет; харизматикалық,
адамдардың көшбасшының жанына бірігуі. Партиялар әлеуметтік негізі
бойынша бөліне алады (аграрлы партия), этностық негіз бойынша,
демографиялық негіз бойынша (әйелдер партиясы), мәдени негіз бойынша
(сыраны ұнататындар партиясы). Партиялардың дифференциациясы олардың
ұйымдастыру құралысына байланысты. Партиялар парламенттік, лейбористік
(ұжымдық мүшелікке, соның ішінде еңбек ұжымдарын қабылдауға
негізделген парламентік партияның бір түрі), авангардты (өз мүшелерін
аумақтық-өндірістік және демократиялық орталықтандыру қағидаттары
біріктіру негізінде құрылған) болып бөлінеді. Партиялар типологиясы
олардың басқарушы режимге қатысы тұрғысынан: басқарушылар мен
оппозициялық, заңды және заңсыз, көшбасшы партиялар мен аутсайдерлер
партиялары,
монополиялық басқару мен коалиции құрамындағы
басқарушылар және т.б. Саясаттануда француз ғалымы М. Дюверженің
партиялық мүшелікке қол жеткізу негізі мен жағдайына байланысты
партиялардың мамандар, бұқаралық, қатал ортақтандырылған партияларға
бөлінуі классификациясы кеңінен тарады.
Кадрлік – саяси қайраткерлердің айналасында қалыптасады. Олардың
ұйымдық құрылымының негізі көшбасшылар мен белсенділердің саяси
комитеті болып табылады. Олар жоғарыдан қалыптасады. Оларға кәсіби
саясаткерлер қатысады. Еркін мүшелік қарастырылған. Сайлау кезінде
ерекше белсенді. Кадрлік партиялар сайлау құқығы шектеулі болған кездерде
пайда болды. Жабық саяси кеңістікте кадрлік партиялар үстем таптың,
әсіресе буржуазияның мүддесін қорғайтын құрал болды. Олардың мақсаты –
сайлауда жеңіске жету, сондықтан да олар өзінің санын көбейтуге,
сайлаушыларға әсер ететін элиталарды біріктіруге тырысты. Кадрлік
партиялардың негізгі құрылымдық элементі – комитет. Комитет аумақтық
қағидаты бойынша құрылады. Оның саны, әдетте көп емес. Ол тұрақты
белсенділер, қажет болған жағдайда кооптация жолымен (лат. cooptatio –
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қосымша сайлау, қосымша сайлаулар) жаңарады және өзінің қатарларын
кеңейтуге ұмтылмайтындар құрамынан тұрады. Комитеттер ұйымдасқан,
халықпен жұмыс істей алатын беделді топтар болып табылады. Олардың
негізгі міндеті – сайлау алдындағы кампанияларды ұйымдастырып өткізу.
Комитет мүшелері билік органдарына кандидаттарды іріктейді, қоғамдық
пікірді, сайлаушылардың көңіл-күйлері мен мүдделерін зерттейді, олардың
күткендері
мен
талаптары
көшбасшыларға
сайлау
алдындағы
бағдарламаларын әзірлеуге көмектеседі. Әдетте, комитеттердің іс-әрекеті
«маусымды» сипатта болады: парламент пен жергілікті билік органдарының
сайлау алды мен сайлау кампаниясы кезінде белсендігі тез өседі, ал ол
аяқталған соң басылады.
Комитеттер автономиялы және өзара нашар байланыста болады.
Олардың барлық іс-әрекеті сайланбалы орынға үміткердің айналасында
өрбиді.
Кадрлік партияны идеологиялық сұрақтар толғандырады, өйткені олар
үміткерлеріне көмектесе алады. Осындай бастапқы ұйымдарда пайда болған
партиялардың қажетті тіркеуден өткен мүшелік жүйесі болмайды, олар
мүшелік төлемдерді уақтылы төлемейді, сондықтан да М.Дюверже оларды
кадрлік деп атады. Партияның қызметі ерікті түрде қайырымдылықпен
берілген тартулармен, партиялық басылымдарды сату негізінде жүзеге асады.
Көптеген кадрлік партияларды еуропалық либералды және консервативті
партиялар құрайды.
Бұқаралық партиялар жалпыға бірдей сайлау құқығын енгізумен бірге
пайда болады. Бұл партиялар бұқаралық сипаттағы, бұқараға саяси тәрбие
беретін, халық ішінен элитаны қалыптастыратын жаңа типті партиялар.
Партияның алғашқы ұйымдары аумақтық та, өндірістік те қағидаттар
бойынша құрылады, комитеттерден айырмашылығы жаңа мүшелер үшін
ашық болуы. Сонымен бірге, алғашқы ұйымдар өз қатарын көбейтуге
тырысады. Бұл партиялардың мүшелік төлемдердің арқасында өмір сүруімен
байланысты.
Партия мүшелерінің санын көбейту, қаржылық мәселелермен айналысу
қажеттігі осы партияның құрылымында оның ықпалының
таралуын
көздейтін, есеп жүргізетін және қаржылық
заттардың пайдалануын
тексеретін қажетті органдарды қалыптастыру қажеттігін туғызды. Бастапқы
мекемелердің бағынуы мен алып басқару жүйесі бар күрделі иерархиялық
құрылым пайда болады. Партияның бірлігін бекітуге арналған партиялық
тәртіп тек қана қарапайым адамдарға ғана емес, парламентарийлерге де
таралады. М. Дюверже бұқаралық партиялардың үш түрін көрсетті:
социалистік,
коммунистік
және
фашистік. Батыс
қоғамдарындағы
экономикалық, әлеуметтік, мәдени салаларындағы өзгерістер М.Дюверже
классификациясын жаңа партия – сайлаушылар партиясымен толықтыруға
негіз болды. Сайлаушылар партиясы қандай да бір идеологияға байланысыз
жалпыұлттық мүдделерді көрсетуге тырысады. Олар ынтымақтастық,
келісім, прогресс идеяларын қорғайды. Бұл үрдістер еуропалық социал67

демократиялық партияларына, АҚШ республикалық партиясына және т.б.
тән. Қатал ортақтандырылған партиялар үшін идеология негіз құрушы, осы
партияларды байланыстырушы бастама болып табылады. Олар өте тәртіпті,
ұйымдасқан, саяси көшбасшыларды сыйлап және құрметтейтін көптеген
иерархиялық буындардан тұратын (коммунистік және фашистік партиялар).
Партиялық жүйелер
Партиялық жүйелер – әртүрлі үлгідегі партиялардың бір бірімен,
мемлекетпен және биліктің басқа институттарымен тұрақты байланыстары
мен қатынастары. Әдетте нақты бір елде бірнеше партия болады. Саяси
партиялардың жиынтығы мен олардың өзара қатынасы партиялық жүйені
құрайды. Нақты елдегі партиялар саны көптеген факторлардың іс-әрекеті
нәтижесіне байланысты болады: мәдени-діни ортаға, салт-дәстүрге,
экономикалық дамуға, әлеуметтік жүйеге және т.б. Партиялық жүйелер
сандық және сапалық өлшемдер бойынша анықталады.
Сандық өлшем бойынша: тек бір ғана партия монополиялы билік
ететін бір партиялы жүйе. Әдетте бұл жүйе тоталитарлық және авториталық
режимге тән. Оның мысалы Коммунистік партиясы бар КСРО-ның
партиялық жүйесі бола алады; Екі партиялы жүйе, бірнеше партиядан
тұрады, бірақ ішінде екеуі ғана мықты болады. Қоспартиялықтың мысалы
ретінде Ұлыбританияны алуға болады, билік кезекпен лейбористік және
консервативтік партияның қолында болады. Елде социал-демократиялық,
коммунистік, және басқа партиялар өмір сүргенімен, бірақ олардың қоғамға
әсері шектеулі; саяси өмірде екі не одан көп партияның болуын көздейтін
көппартиялы жүйе. Партиялардың саны әлеуметтік мүдделердің бұтақталған
жүйесі бар екендігін көрсетеді. Осындай саяси жүйе ымырашылдарды іздейді
(лат. compromissum – келісім, өзара шегіну арқылы қол жеткізген), өйткені
бірде бір партия нағыз саяси басымдылыққа қолы жетпейді.
Көппартиялықтың мысалы Батыс Еуропа елдеріндегі партиялық жүйелер
бола алады. Италияда 14 партия, Голландияда – 20 астам және т.б. бар деп
есептеледі.
Партиялық жүйені типологизациялау аяқталмаған: партия санын
жариялап, ол қанша партия шынымен мемлекеттік шешім қабылдауға
қатыса алатынын анықтай алмайды (мысалы, Францияда сайлау
кампанияларында 20 партиядан астам партия билік етеді, іс жүзінде тек бір
екеуі басқарады). Саяси аренадағы саяси партиялар қоғамға және билікке
әсер етуімен ерекшеленеді. Партияның саяси әсер етуі үш ауыспалыдан:
партия мүшелері санынан; оған дауыс берген сайлаушылар санынан,
партияның сайлауда алған депутаттық мандат санынан тұрады. Парламентте
депутаттық орындардың бөлінуіне байланысты партиялар олардың саяси
шешімдерді қабылдау үдерісіне ықпал етуіне, яғни саяси салмағына қарай
анықталады.
Саяси салмақ бойынша партияны төрт түрге бөледі:
- мажоритарлық партия, немесе мандаттардың басым көпшілігіне ие
болған және өз саяси бағытын жүргізуге құқы бар партия;
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- мажоритарлық партиялар деп аталғандар, н.е. биліктегі партиялар
ауысқан жағдайда ол келесі сайлауда жеңу мүмкіндігіне ие бола алады;
- басымдылыққа ие партия, немесе көп депутаттық орын алған партия;
- миноритарлық партия, немесе аз санды мандатқа ие партия.
Саяси өмірде кез келген партияның басымдылық етуі парти жүйесінің
түрін анықтайды. Мажоритарлы партияларға негізделген ұзақ уақыт ішінде
бір партия тұрақты түрде басымдық еткен (мысалы, Жапониядағы либералдемократиялық партия, Ұлыбританиядағы 70-80 жылдардағы консервативті
партия) партиялық жүйелерге бөлінеді. Өзінің саяси бағытын қолдау үшін
басқа партиялар ішінен одақтастар іздеуге мәжбүр болған басымдылық
партиялары бар партиялық жүйелерді (мысалы, Германиядағы христиандық
демократтар) атауға болады. Ақырында, партиялық жүйе миноритарлы
партиялар коалициясы (бұл Бельгия, Нидерландының саяси жүйесіне тән)
бола алады. Мұндай партиялық жүйе тұрақты және тиімді үкіметтің
алғышарты бола алмайды. Көбінесе партиялық жүйелердің қалыптасуына
қоғамның әлеуметтік жүйесі, заңдар мен әлеуметтік мәдени дәстүрлер
көптеген рөл атқарады. Экономикалық бағытта көптеп саналатын, әртүрлі
мәдениет пен тілдер, ұлттық, діни және басқа институттары бар қоғамда,
көппартиялы жүйені құрудың мүмкіндіктері мол. Олар – қоғамның
демократиялық дамуының жағдайы болып табылады. Қай жүйе жақсырақ
деп бағалауда ғалымдар мен іскер адамдар бөлінеді: көппартиялық па не
бипартиялық па, басымды партиямен бе не онсыз ба. Қазіргі кезде әлемде бұл
жүйелердің барлығы бар.
Біздің пікірімізше Қазақстанның саяси партияларының қазіргі кезеңдегі
дамуының талдауын, келесі факторлармен көрсетуге болады:
1) халықтың көпшілігі саяси партиялардың бірінші кезекте билік үшін
күрес жүргізбей, өзінің мүшелерінің мүдделерін білдірмей тұрып, барлық
азаматтардың, олардың қандай әлеуметтік топқа жатқанына қарамастан
мүдделерін қорғау, қоғамның дамуы стратегиясын әзірлеу, демократия үшін
күресу; бұл сенімдіктің салдары болатын қызмет етіп жатқан саяси
партияның үлкен және мықты әлеуметтік базасының болмауында;
2) көптеген партиялардың нақты идеологиялық және саяси
бағдарламалары жоқ, мақсаттары мен міндеттері шашыраңқы, нақты емес;
3) партиялар құрылымының нашар ұйымдастырылуы, көбінесе
жергілікті мекемелері болмайды. Бұл партиялар әлі кадрлік партиялар болған
жоқ. Сонымен қатар, олар бұқаралық партиялар да болып табылмайды,
көбінің ерекшелігі – санының аз болуы, олар көбіне саяси клубтар мен
қызығушылық мүдделі топтарға ұқсайды;
4) саяси партиялар мен қозғалыстардың ішінде тұтастықтың болмауы,
олардың арасында үнемі ықпал ету, басқару орындары үшін күрес жүріп
жатады.
5) саяси партиялардың сайлаушылармен байланыстарының әлсіз болуы
(кейде олардан мүлдем қол үзуі). Көптеген партия мен қозғалыстың өкілдері
сайлауда жеңіп билік органдарына өткен соң сайлаушыларға берген барлық
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уәделерін ұмытады. Көптеген партияның іс-әрекеттері тек сайлау алдында
белсенделік танытады. Қоғамдық ұйымдардың іс-әрекетін реттеуші негізгі
заңшығарушы акттілер ҚР Конституциясы, ҚР «Қоғамдық ұйымдар туралы
заңы», ҚР Азаматтық Кодексі болып табылады. Сондай-ақ, олардың ісәрекетінің кейбір тұстары: «Саяси партиялар туралы», «Кәсіподақтар
туралы», «Діни ұйымдар туралы» сияқты заңдармен реттеледі.
1999 жылы Қазақстан Мәжіліс депутаттарын сайлауының аралас
сайлау жүйесіне көшті, бұл саяси партиялардың белсенділігін арттырды.
Нәтижесінде, мемлекетте Қазақстан дамуының альтернативті бағдарламасын
ұсынған жаңа саяси күштер қалыптаса бастады. 2002 жылдың басында ҚДҚ,
Қазақстанның біріккен демократиялық партиясы мен Демократиялық партия
«Ақ жол» құрылтайшыларының съезі өтті. Оппозиция қоғамдық-саяси
әлеуетін арттыра отырып, ақырындап шындыққа айнала бастады, онымен
мемлекеттің саяси бағытын жасауда санасу қажет болды. Сонымен қатар,
осы кезеңнен бастап, бизнес-элита мен қарапайым адамдардың мемлекеттің
саяси өміріне белсенді қатыса бастауы байқалды. Жеткілікті түрдегі мықты
оппозицияның пайда болуы, бизнес-элитаның саясатқа араласуы,
қазақстандықтардың саяси қатысушылығының өсуі біздің мемлекеттің әлі де
демократиялық реформаларды тереңдетуге әзір екендігін дәлелдеді.
Қазақстанның саяси-партиялық жүйесінің қалыптасыуында төрт негізгі
саты бар:
– Бірінші – клуб құрылымы үлгідегі қоғамдық саясиланған
құрылымдардың қалыптасуы (көбінесе жастардың). Бұл 1986 жылдың күзі
мен 1989жылдың ақпан айы уақыт аралығындағы кезең. Бұл қоғамдық-саяси
қозғалыстар, көбіне, оппозициялық коммунистік партиялар құрылымдары
мен жалпы тоталитарлық режимі құрылымы түрінде пайда болды. 1989
жылы ұлттық-саяси қозғалыстар пайда болды: мамырда – «Форум» атты
студенттік қоғам; шілдеде - бейресми қозғалыс «Желтоқсан» (Алматы
қаласындағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғаларының қатысушыларының
бірлестігі).
– Екінші сатысы жалпыхалықтық ұйымдардың қалыптасуымен
байланысты. Олардың алғашқысы «Невада – Семей» қозғалысы, О.
Сулейменов бастамасымен 1989 жылдың ақпан айында пайда болды 1990
жылдың мамыр айынан бастап көптеген ұйымдар құрылады, олардың
мақсаты – қазақтың ұлттық мәдениеті мен тілін қайта түлету мен қорғау,
сонымен қатар алғашқы партиялар мен қозғалыстар құрылды: «Алаш»,
«Желтоқсан», «Азат», «Казак қозғалысы».
– Үшінші сатысы 1991 жылдан басталады. Бұл кезде «Қазақ СРО
қоғамдық қозғалыстар туралы» (Казақ Совет Социалистік Республикасы) заң
қабылданады және алғаш рет (қазан) билік саяси партияларды, қоғамдық
ұйымдар мен қозғалыстарды тіркеді. 1994 жылдың наурыз айында бірінші
рет Жоғарғы Кеңестің сайлауы көп партиялық негізінде өтті, ал парламентте
партиялық фракциялар қалыптасты. Ең беделділері Қазақстанның халық
бірлігі фракциясы (ҚХБ), Қазақстанның халық конгрессы (ҚХК),
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Қазақстанның Социалистік партииясы (ҚСП). Саяси партиялар мен
қозғалыстар іс жүзінде саяси билікке қол жеткізді.
– Төртінші саты 1999 жылдың күзінен басталды. Ол ел парламентінің
сайлауында партиялық тізімдер бойынша да дауыс беруді енгізген аралас
сайлау жүйесін қолданумен байланысты.
Саяси партиялардың өзінің жеке бағдарламалары, мақсаттары мен қол
жеткізу стратегиясы болады. Қазақстан Республикасының Конституциясы
«күштеп
конституциялық
құрылымды
өзгертуге
бағытталған,
республиканың біртұтастығын бұзуға, мемлекеттің қауіпсіздігін жоюға,
әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, рулық араздықты қоздырғандардан» басқа
партиялардың,
қозғалыстардың,
қауымдастықтардың
құқықтарын
кепілдендіреді. Қазақстан Республикасында партиялық құрылыс 2002 жылы
Парламент қабылдаған «Саяси партиялар туралы» Заңды қабылданғаннан
бастап өз дамуының екінші кезеңін бастады, ол авторлардың пікірінше ҚР
партиялық құрылыстың барысын реттейді және тәртіпке келтіреді. Жаңа заң
саяси партияны құру үшін 50-мыңыншы тосқауыл енгізді.
Мемлекеттіліктің қалыптасуында саяси партиялардың рөлінің жақсы да
жаман да жақтары болды. Қазіргі жедел өзгеріп жатқан Қазақстанда
демократия деңгейі аса жоғары емес, бір жағынан демократиялық саяси
мәдениетке үйрету жүріп жатыр, екінші жағынан тоталитарлы жүйеге тән
болған саяси құндылықтар мен бағытымыздан арылып жатырмыз.
2004 жылдың қыркүйек айында үшінші шақыртылуында парламенттің
Мәжіліс палатасына сайлау өткізілді. Сайлауға 12 саяси партия, олардың
ішінен төртеуі – екі сайлау блогының құрамында қатысты. Сайлау
нәтижесінде Мәжіліске 77 депутат сайланды, олардың 59-ын саяси партиялар
ұсынды. Белгілі болғандай, 2007 президент Нұрсұлтан Назарбаев
Конституцияға түбегейлі өзгертулер иен толықтырулар енгізді.
Бұл
өзгерістер жоғарғы заң шығарушы органның құқықтарын кеңейтті және ел
басының құзіретін күшейтті. Жаңалықтардың түбегейлі болып шыққаны
сонша, парламенттің төменгі палатасы демократиялық реформаларды
жеделдету үшін Мәжілістің уақытынан бұрын таратылуы жөнінде және
кезектен тыс Мәжіліс депуттарының сайлауын өткізу туралы шешімге келді,
бұл туралы Мәжіліс депутаттары Президентке өтініш білдірді. Нұрсұлтан
Назарбаев бұл бастаманы қолдады, нәтижесінде Мәжіліске кезектен тыс
сайлау өткізу Қазақстан үшін негізінен жаңа сұлба бойынша 18 тамыз 2007
жылға белгіленді. Бұл заң шығарушы билікті қалыптастыру компанияның
негізгі ерекшелігі - егер жоғары өкілетті органдарды сайлауды өткізу
қазақстандықтарға таныс жолмен жүрсе, парламенттің төменгі палатасына
сайлау түбегейлі жаңа тәсілмен жүзеге асты. 18 тамызда бірінші рет
республика тарихында оның тұрғындары нақты бір кандитаттарға дауыс
берген жоқ, парламенттің төменгі палатасының депутаттығына үміткер жеті
партияның біреуіне дауыс берді. Бұл қазақстандық демократияның жаңа
парағын ашты.
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18 тамыз 2007 жылы өткен сайлау нәтижелері бойынша, Парламентте
98 орын Н. А. Назарбаев төрағалық ететін «Нұр Отан» халықтық
демократиялық партиясына берілді. Парламентте «Нұр Отан» халықтық
демократиялық партиясы бірінші орынды иеленгеніне қарамастан, басқа
партияларда өз жұмыстарын жүргізіп жатты. Олардың негізгі мақсаттары
болып экономика деңгейінің көтерілуі, әлеуметттік мәселелерді шешу,
рухани бай жоғары өнегелі қоғамды дамыту болып табылады.
15 қаңтар 2012 жылы Қазақстан Республикасының Парламенті
Мәжілісінің (партиялық тізімдер бойынша) кезектен тыс сайлауы өтті. 16
қаңтарда – Қазақстан халқы Ассамблеясынан депутаттарды сайлау өткізілді.
Парламент депутаттарын сайлау жүргізумен бір мезгілде қазақстандықтар
(жергілікті өкілетті органдардың) аудандық, қалалық, облыстық
мәслихаттарының сайлауын жүргізді. Парламенттік сайлауға жеті партия
қатысты. Қазақстанның Коммунистік партиясы бұл үдеріске қатыса алмады,
өйткені оның қызметі сот шешімімен тоқтатылған болатын, ал желтоқсан
айында ОСК «Руханият» партиясының кандидаттарын Мәжіліс депуттары
сайлауы тізіме енгізбеді. Қорытынды нәтиже бойынша Мәжіліске (төменгі
палатаға) сайлаушылардың дауысының 7 % астам дауыс жинаған үш партия
өтті: «Нұр Отан» халықтық демократиялық партиясы, Қазақстанның
демократиялық «Ак жол» партиясы, Қазақстанның коммунистік халықтық
партиясы. Мандаттардың көбі «Нұр Отан» партиясына берілді. Бұл осы
партияның мықтылығын, қоғамның үмітін ақтайтынын көрсетеді.
Қазақстанның саяси партиялары
Бүгінгі күнге дейін республикамыздың Әділет Министрлігінде 9 саяси
партия тіркелді: «Нұр Отан» халықтық-демократиялық партиясы,
Қазақстанның Коммунистік партиясы, Қазақстанның патриоттар партиясы,
Қазақстанның
социал-демократиялық «Ауыл» партиясы, «Ақ Жол»
Қазақстанның демократиялық партиясы, «Руханият» партиясы, «Әділет»
демократиялық партиясы, Қазақстанның Коммунистік халықтық партиясы,
«Азат» жалпы ұлттық әлеуметтік-демократиялық партиясы. Казақстандық
қоғамтанушылар келесідей: социалистік бағыттағы партиялар; ұлттықдемократиялық типтегі партиялар; жалпы демократиялық бағыттағы
партиялар типологиясын ұсынады.
«Әділет» демократиялық партиясы
Партия төрағасы – Нәрікбаев Мақсұт Сұлтанұлы. Саяси партия 2004
жылдың 14 маусымында ресми тіркеуден өтті. Партия Қазақстан
азаматтарының азаматтық еркін нығайтуды мақсатында құқықтық
мемлекетті күшейту жолымен, ұлтаралық қатынасты барынша күшейту мен
саяси тұрақтылық, қазақстандықтарда шынайы патриотизм сезімін оятуды
көздейді. Өзінің ең басты мақсатын Қазақстанда құқықтық демократиялық
әлеуметтік мемлекет құру, алдыңғы қатарлы күшті дамыған экономикалық
жүйе жасап, азаматтық қоғамды қалыптастыру деп есептейді. Партия өзін
үнемі орташа таптың және кәсіпкерлердің партиясы көзқарасын ұстанушы
ретінде көрсетеді.
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Қазақстанның демократиялық «АҚ ЖОЛ» партиясы
«Ақ жол» ҚДП – өзін Қазақстандағы «сындарлы оппозиция» санайтын
саяси партия. Партия «Қазақстанның демократиялық таңдауы» (ҚДС)
қоғамдық ұйым негізінде пайда болды. 2002 жылдың қаңтар айында ҚДС
ұйымдастырушыларының ішінде түсініспеушіліктер туындауы салдарынан
Саяси кеңестің бір бөлігі жаңа «Ақ жол» демократиялық партиясын құру
туралы жария етті. 2004 жылдың 3 сәуірінде Қазақстанның Әділет
Министрлігінде тіркелді. 2011 жылғы 2 шілдесінде Астанада өткен
партияның кезекті съезінде партия ҚДП төрағасы болып «Атамекен» Ұлттық
экономикалық палатаның бастығы Азат Перуашев бірауыздан сайланды
(2012 жылдың қаңтарынан бастап–Мәжіліс депутаты). Съезге бірнеше күн
қалғанда Азат Перуашев «Нұр Отан» Ұлттық демократиялық партиясының
құрамынан шықты.
Қазақстанның әлеуметтік - демократиялық«Ауыл» партиясы
«Ауыл» ҚӘДП – Қазақстан Республикасында қызмет ететін саяси
партия. 2002 жылдың 1 наурызында партия тіркеуден өтті, 2003 жылдың 2
сәуірінде қайта тіркеуден өтті. Партияның төрағасы Қалиев Ғани Әлімұлы
болып табылады. Өзінің негізгі мақсаттары: мемлекеттік реттеуді күшейту;
аграрлық секторды қолдау; ауыл шаруаларының мүдделерін қорғау;
қоғамды демократияландыруға бағытталған экономикалық және саяси
реформаларды белсенді түрде енгізуге атсалысу; экономиканың барлық
салаларында нарықтық қатынастардың барлық негізделген түрлерін жүзеге
асыру; азаматтардың өмір жағдайын көтеруді жариялады.
Идеологиясы: Әлеуметтік-демократия. Ұраны: «Ауыл тағдыры – халық
тағдыры».
Қазақстанның Коммунистік халық партиясы
ҚКХП – Қазақстанда қызмет атқаратын саяси партия. Өзін Қазақ СРО
Коммунистік партиясының ізін басушы деп санайды. Партияның Орталық
Комитетінің хатшылары Косарев Владислав Борисович, Кенжин Түлеш
Аукебайұлы және Ахметбеков Жамбыл Аужанұлы болып есептеледі. 2012
жылдың қаңтар айынан бастап үшеуі де ҚР Мәжілісінің депутаты болып
табылады.
Партияның жария еткен мақсаты болып шынайы халық билігі үстемдік
ететін
қоғамды
құруға
талпыну,
әлеуметтік
әділеттілік,
кең
рухтандырушылық, бостандық пен ғылыми техникалық прогресс пен
ғылыми социализм қағидаттарына сүйене отырып, экономикалық дамуға қол
жеткізу, коммунистік қоғам орнату болып есептелінеді. Интернационализмді
жақтайды. Қоғамның орталығы болып партия идеологиясына сәйкес
азаматтық құқықтарға толығымен ие болған адам есептеледі және өзінің
қабілеттерін ашу мен көптеген қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін оған
барлық мүмкіндіктер берілуі тиіс. Партия 1991 жылдың қыркүйек айында
кезектен тыс съезден кейін құрылды, өзі таратылып кеткен республикалық
коммунистік партияның негізі ретінде қайта құрылды. Партия 1994 жылдың
28 ақпанында тіркелді, 1997 жылдың 17 ақпанында қайта тіркелді, одан
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кейін 2003 тіркеуден өтті. Партияның ОК Бірінші хатшысы 1991 жылдан
2010 жылға дейін партияның ОК хатшысы болып Серікболсын Әбділдин
қызмет атқарды. 2010 жылдың 17 сәуірінде ОК және КОК пленумы болып
өтті, онда бірінші хатшы Серікболсын Әбділдиннің орнын Ғазиз Алдамжаров
ауыстырды.
«Нұр Отан» ұлттық - демократиялық партиясы
ҰДП «Нұр Отан» – Қазақстандағы ірі президентті құптаушы партия.
«Нұр Отан» қазақ тілінен аударғанда «отан нұры» деп аударылады, бірақ,
бұқаралық ақпарат көздерінде кейде «Жаңа Отан» деп аударылады. «Нұр
Отан» партиясының жастар қанаты «Жас Отан» деп аталады. Ол 1999 жылы
Қазақстан Республикасың қазіргі Президенті Н.А. Назарбаевтың
бастамасымен құрылды. Партия көшбасшысы 2007 жылдан бері – Қазақстан
Республикасың Президенті Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы болып табылады.
ҰДП «Нұр Отан» – ірі беделді саяси күш, ол өзін әлеуметтік-демократиялық
бағыттағы жаңғыртушы партия және жасампаздық партиясы деп жариялады.
Қазақстанның жалпыұлттық социал-демократиялық «Азат»
партиясы
«Азат» ЖСДП – Қазақстандағы оппозициялық көңіл-күйдегі саяси
партия. 2009 жылдың 13 қазанында ЖСДП мен Қазақстанның
демократиялық «Азат» партиясының бірігуі туралы ортақ өтініші түсті. 24
қазанда екі партияның бірігу съезді өтті, онда олар Жалпы жалпыұлттық
социал-демократиялық «Азат» партиясына бірікті. Біріккен партияның қос
төрағасы болып Жармахан Тұяқбай мен Болат Әбілов, бас хатшы болып
Әміржан Қосанов сайланды. Бірігу ЖСДП негізінде іске асты.
«Азат» ЖСДП өзінің жариялаған мақсаттарына сәйкес дәйекті түрде
қызмет етіп жатыр, Қазақстанның саяси тәжірибесінде әлеуметтікдемократиялық қозғалыстың әлемдік құндылықтары болып табылатын
Бостандық, Әділеттік, Ынтымақтастық қағидаттарын орнықтыруды,
Қазақстанда инновациялық технологиясы бар демократиялық, құқықтық,
әлеуметтік қоғамды құруды, жаңа әлеуметтік саясатты жүзеге асыруды
көздейді.
Қазақстанның патриоттар партиясы .
Төрағасы – Қасымов Ғани Есенкелдіұлы. Партия 2000 жылдың 4
тамызында тіркелді, қайта тіркеуді 2003 жылдың 21 наурызында өтті.
Партия келесі мақсаттарды мағлұмдайды: Қазақстан халықтарының
ұлттық қайта өркендеуін жүзеге асыру; құқықтық демократиялық мемлекет
пен нарықтық экономикасы бар азаматтық қоғам құру; қоғамның әлеуметтік
белсенді топтарын қоғамдық және мемлекеттік істерді басқаруға араластыру;
мемлекеттің тұрақты дамуын қамтамасыз ету.
Партияның идеологиясы: либералды кертартпалық. Партия бейтарап
күйді иеленеді. Билік басындағыларды сынау тек шенеуліктердің
кемшіліктері мен қызмет өкілеттігін асыра пайдалануды анықтаумен
шектеледі.
«Руханият» партиясы
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Руханият» жасылдардың партиясы – Қазақстанда қызмет ететін саяси
партия. Партия 1995 жылы құрылды, 2003 жылдың 6 қазанда әділет
органдарында қайта тіркелді. Жағанова Алтыншаш Қайыржанқызы
партияның төрағасы болып табылады. 2010 жылдың 16 наурызына дейін
партияның төрағасы қызметін Мамбеталин Серікжан Есенғосұлы атқарды.
Алайда «Руханият» партиясының 2012 жылдың 7 қаңтарында Астанада өткен
IX кезектен тыс съезінде Алтыншаш Жағанова қайтадан партияның төрағасы
болып сайланды. Партияның әлеуметтік негізі білім беру, денсаулық сақтау,
ғылым мен мәдениет, салаларының қызметкерлері, кәсіпкерлер,
репатриантар, студенттер және басқалар болып табылады. Өзінің басты
мақсаттарын қоршаған ортаны қорғауды, әлеуметтік мәселелерді шешуді,
жоғары өнегелі және рухани бай қоғамды дамыту деп санайды.
Бақылау сұрақтары.
1. Қоғамның саяси жүйесіндегі партияның рөлін сипаттап беріңіз.
2. Партиялар қандай қызметтерді атқарады?
3. Көппартиялық қоғамдық жүйенің демократиялық көрсеткіші бола
ала ма?
4. Қазақстандық партиялардың саяси спектріне мінездеме беріңіз.
5. Партиялық жүйелердің негізгі түрлерін атаңыз.
6. Саяси партиялардың топтамаларының негізгі өлшемдерін атаңыз.
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VI тарау. Саяси идеология мен саяси мәдениет
1. Саяси идеология және оның қоғамдағы рөлі.
2. Саяси технологиялар және олардың түрлері.
3. Саяси мәдениет, оның формалары мен типтері.
Дәріс мақсаты: идеологияның қоғам және адам өміріндегі рөлін ашу,
заманауи саясатта қолданылатынын саяси технологияларды айқындау,
сондай-ақ студенттерге «саяси мәдениет» категорияларының мазмұнын жетік
түсіндіру, оның рөлі мен саяси жүйедегі мағынасына бойлау.
Мазмұны: идеологиялық дін және саясат арасындағы байланыс
мәселесі; идеологияның негізгі қызметі мен типтерінің сипаттамалары
қарастырылады. Заманауи саясатта саяси технологиялардың белсенді
қолданылуын көрсету. Олардың классификациясына нақты қолданбалары
мен әдістері берілген. Саяси мәдениет (СМ) саяси жүйе элементі ретінде
қарастырылады, саясат субъектісін сипаттап, оның саяси белсенділігі мен
жетілуі, құнды бағыттары мен қондырылуы, олардың жалпы алғанда саяси
процестерде шынайы түрде жүргізілуі қарастырылады.
1. «Идеология» термині пайда болған кезден бастап (оны алғаш
француз философы Антуан Дестют де Трасси XVIII басында енгізген)
ғылымда бірнеше көзқарастар қалыптасқан: бірде ол интеллектуалды жүйе
ретінде қаралса, тағы бірінде қияли ойлау формасы деп қарастырылған. Яғни,
бұл қоғамдық пікірлердің қарама-қайшылығы, «ерікті мистификация» жүйесі
сияқты немесе ең басты құндылығы сақталған феномен тәрізді қарастырылуы
болып табылады.
Идеологиялық өзара қарам-қатынастар, дін және саясат туралы
сұрақтарды бөліп ерекше етіп қарастырғымыз келеді. Қоғамдағы ой-сана, дін,
идеология мен саясат ылғида бір-бірімен өзара байланыста болады. Себебі,
оларды тасмалдаушылар да үнемі тек сол бір адамдар ғана. Сондықтан-да,
олардың арасындағы байланыс қоғам өмірінде қаншалықты болса,
соншалықты аралықты жалғаса береді. Саясат пен дін арасындағы байланыс
екі деңгейден тұрады – құрылымдық және функционалды.
Сондай–ақ, идеология мен дін арасындағы өзара байланысты біздің
көзқарас бойынша айтатын болсақ, онда жалпы алғанда дін ең алғашқы әрі
ежелгі идеологиялық форма болып табылады. Сонымен қатар, мұнда әр
діннің сенімі жайлы сұрақтар қозғалмайды, тек қана діннің өмірге әсері, ісәрекеті, жеке адамдарды және мемлекетті бір ортақ құбылыс ретінде
қарастыруы болып табылады. Осы сияқты туыстық ұқсастықтары анықталған
деңгейлер бойынша куә етіп қана қоймай, сондай-ақ идеология мен дін
қызметінің орындалуында, дін мен саясат құрылымдарының ұқсастықтары да
бар. Мысалы, саясат құрылымы тек саяси сана, саяси қызмет, саяси ұйымдар
мен саяси байланысқа негізделген. Ал дін құрылымы өзіндік діни санаға,
діни қызметке, діни ұйымдар мен діни қарым-қатынастарға негізделген.
Осыған сәйкес келесі идеология құрылымын негіздейтін болсақ, дін мен
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саясат өзара байланыста. Қазіргі замандағы қоғамдық-саяси даму
адамдардың барлығында бірдей, жас ұлғаюына байланысты діни
көзқарастарының ерекшеліктеріне орай өзгеріске ұшырап отырады.
Ұзақ уақыт бойы дін тек идеологиялық қызметтерді ғана емес, сондайақ негізгі жалпы ортақ сана қызметін орындады. Басқа да көптеген
әлеуметтік нормалардың барлығы діни сенімге негізделген, сол себепті де
өндеу мен насихаттаудың қажеті жоқ болды. Негізгі діни догматтар
күнделікті өмір нормаларының негізінде, астарында жатқан, олар әр заттың
мәнін ашып, заңды мәселе сұрақтарын шеше отырып, сонымен қатар
мемлекеттік шешімдерге сілтеме беріп, соның ішінде халықтың тұрғын –
жайын шешуге де қатынасып отырған. Басқаша айтқанда, жалпы діни
нормалар саяси жағдайларды шешудің ішкі және сыртқы әдісі ретінде де
қолданылады. Жалпы алғанда бұл әдіс көп кездесетін әдіс болып табылады.
Археологиялық және этнологиялық деректерге мән беретін болсақ, о
дүниелік өмір алғашқы қауымдық өмір кезінде-ақ пайда болған, ал адамның
жер бетіндегі өмірі қайталанады деп куәландырады. Басқаша айтқанда,
адамның өлгеннен кейiнгі тағдырының шешiмiн ол ойнайтын рөл
анықтайды, ал одан кешірек ең ежелгі өркениет кезеңінде ол рөл марқұм
болу деп аталды. Дiни идеология қазiргi қатынастардың мызғымайтындығын
негiздедi, оның жалғыз түсіндірмесі осы өмірде қайырымдылыққа ғана лайық
болу емес, сондай-ақ келесі өмірде де соған лайық болуды насихаттайды.
Сондықтан дiни моральдың пайда болуы әбден заңды болды. Бұл
нормалардың бұзушылығы сөзсiз қайтарымға алып келедi, яғни, мiндеттi
түрде жазалайды. Заңды бұзушы қылмыскер заң алдында да, құдай алдында
да жазасын алуға тиісті.
Діни идеяларды жүйелеудің сипаттамалары абстрактлі ойлау
жүйесімен байланысты. Ол үнемі жаңа ойларды жүйелендіріп отырды.
Алғашқы кезеңдерде жалғыз жүйелік қоғамның білімі тек дін шеңберінде
ғана болды, соңында басқа да әлеуметтік шарттар негізіне оңай ене бастады.
Осының өзі діни идеологияның өз қызметін орындаудың басты мүмкіндігі
болды. Ол дегеніміз мыңжылдықтар ішінде қоғамның және мемлекет
құрылымын анықтады.
Әр кезде саяси идеология әртүрлі бағаланды және бағаланады. Ол
бағалар өз кезегінде үлкен аралықты диапозонда орналасады: оның
сипаттамасында «билік қызметкері» шынайы өмірмен байланысы жоқ және
сол себепті де саяси салмақты толық көтере алмайтын, өзгертулерді жүргізе
асыра алмайтын, жүйе идеясын тар жүзеге асыратын және барлық саяси
аймаққа кіреді.
Бұл сұрақ жалпы кәсіби маман зерттеушілердің пікір сайысы болса,
онда біз мынаған келіп тоқталамыз, саяси идеология өзіндік рухани білімге
негізделе отырып, арнайы мақсатқа жету үшін және идеялық бағытты
азаматтардың саяси қимылы, іс-әрекеті болып табылады. Осыған орай келесі
функционалдандырылған дәрежелерін ажырата білуіміз керек:
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- теория-концептуальды, мұнда негізгі формалар жүзеге асырылады,
оның құндылықтарын ашатын және анықталған таптар (ұлт, мемлекет)
немесе қандай-да бір саяси мақсаттың өсуі;
- саяси-бағдарламалы, мұнда әлеуметтік-философиялық қағидалар мен
нақты бағдарламалар, нақты ұрандар және саяси элита талаптары, барлығы
жалпы азаматтардың саяси іс-қимылдары реттеледі. Берілген деңгейдің саяси
идеологиясының функционалдануы өмір сүру мүмкіндіктерін, сондықтан да
бұл идеологияда ерекше талаптар бар: өмірдің әр қилы қиындықтарын түсіне
білу, азаматтардың қызығушылығын арттыру, оларды саяси еркіндікке балау;
- өзектендірілген, ол жалпы азаматтардың мақсаты мен қағидаларын
берілген идеологияға байланысты сипаттайды. Оның барлығы да
азаматтардың жұмысқа машықтануы мен іс-әрекеттеріне негізделген.
Идеологияның қоғам өміріндегі рөлі атқаратын қызметімен
анықталады. Олардың ішінде келесілерді бөліп қарастырсақ болады:
1) бағытталған, мәнді жүйе береді және адам мамандығына
бағытталған;
2) мобилизацияланған, бұл дегеніміз идеология саяси қызметтің желісі
түрінде әрекет етіп, қоғамды дамытады, әлеуметтік топтарды
ынталандырады;
3) интегративті, ол саяси идеологияның жеке қызығушылықтарына
және қызықтырарлық факторлардың шығуымен байланыстырылады;
4) амортизацияланған, саяси идеологияның әлеуметтік әлсіреуінің
жоғарылауын қанағаттандарады. Ол жалпы мән-мағынаны ұлғайту сапасын
көтереді;
5) сөйлеу мен қызығушылықты қорғау функциясы анықталған
әлеуметтік топ болып табылады, ал саяси идеология өздігінен
қызығушылықтан немесе басқа топтардың қызығушылықтарын қарамақайшы қоюдан пайда болмайды.
Бұл қызметтер басқа да саяси формалардан ерекше саяси идеологияның
екі бөлімі арқылы жүзеге асады, олар (мысалы, саяси мінез-құлық), нормативтілік пен тоталды мәнділікті (жаһандық) кінәлау. Кез келген саяси
идеология басқа да идеологияларды қиратуды көздейді, өзінің әлемді өзгерту
туралы ойларын жария ету және барлық ойлар мен жаңа идеяларды жетік
пайдалануды мақсат етеді. Осы ұсынылған идеологиялық интерпретация
жақтастарының тарпынан адалдықты, өзіндік құндылықтар мен нормаларды
сақтауды талап етеді.
Тарихта XX ғасырды көбінесе идеологиялық қақтығыстар ғасыры деп
атайды. Жиырмасыншы жылдар саяси тарихи қақтығыстардың бір біріне
қарсы күресу идеологиясы (либералды, коммунистік, фашистік) белең алған
дәуір болғанымен ерекшеленеді, ол әртүрлі құндылықтар жүйесі мен әр түрлі
қағидаларды пайдаланды.
Фашизмнің құлауы мен коммунистік
идеологияның қирауы боғаннан соң, мұнда анық көрінетіні тек либералды
идеологияның өміршеңдігі мен оның қоғам дамуының жаңа бағыттарын
ұстана білетіндігімен дәлелденуінде.
Осыдан шығатын қорытынды,
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либерализмнің тоталды жеңіс туын көтергендігіне байланысты осыған
дейінгі идеологиялардың ешбірінің қажеті болмай қалды.
Батыста бұл тұжырым өзіндік теориялық мән-мағынаға ие.
ХХ ғасырдың ортасында деидеология тұжырымдамасы көтерілді, немесе
идеологияның аяғы десе де болады (Д. Белл, З. Бжезинский, Ф. Фукуяма
және т.б.). Бұл тұжырымдамаға сәйкес, идеология тек белгілі бір топ ішінде
ғана немесе мемлекеттік қызығушылықтарға ғана пайдаланылады. Қазіргі
уақыттағы идеология басқа да бұрмалаулардың пайда болуы,
көзбояушылықтар, адамдардың ойын өзгерту мен шынайы заттардың мәнін
өзгерту үшін ғана қолданылу керек деп түсіндіріледі. Сондықтан әлемнің
идеологиялық түсіндірулер өзгерістеріне, кері идеологиялау теоретиктерінің
ойынша ақиқат анализына ғылыми тәсілдемемен келу керек. Соған
қарамастан кері идеологиялау теориясын шығарушылар либералды
идеологияны қалдырып, фашистік және коммунистік идеологияны алға
тартады. Ақиқатты кері интерпретациялау түрінен адамзатты құтқару
идеясы ғасыр соңында жазылған Ф. Фукуямо тезистерінде қарастырыла
отырылып, либеральды идеологияның әлемге билік етуі туралы ойлары
айқындалды.
Батыста кері идеологиялау теориясына қарсы қайта идеологиялау
тұжырымдамасы немесе идеологияның мәңгіліктігі туралы пікір негізделді.
Бұл теорияны жақтаушылар идеологияны кез келген қоғамды құрайтын
ажырамас құраушы ретінде қарайды. Олар идеологияға тілдесу, жазба,
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мол әсер ете алатындығын
мойындайды, сол сияқты жеке адамды және бүкіл ұрпақтарды қалыптастыра
алатындығын мойындайды (О. Лемберг, Я. Барион). Олардың ойынша,
идеология жұмысқа қабілетті ұйымға айнала отырып қоғамды
интегралдайды. Қоғамдық өмір қиындаған сайын, қоғамға жалпы
құндылықтар мен нормалардың жүйесі керек, яғни қоғамның өміршең болуы
үшін, жеке тұлғаға қажетті сапа мен күшті ортақ мақсатқа бағындару үшін
қажет. Осы теорияның өкілдері идеологияны қоғамдық өмірдің ажырамас
бөлігі деп есептейді. Олардың ойынша, идеология қоғамда басқару,
социализациялау және азаматтардың дүниені тануы мен өз тағдырын шешу
қызметін атқарады.
Осылайша, әлемді бір идеологиялық басымдыққа әкелу, бүкіл халықты
либералды идеологияда ұстау, сөзсіз тоталитарлық үрдістердің күшейуіне
әкеледі. Идеологияның соңын мақұлдау және либералды-демократиялық
қағидаларды мойындау либерализмнің жалғыз шынайы экспансиясын
танытып отыр. Либералды идеология жалғыз ғана американдық өмірлік
стандартты мәдени тұтыну адамзатты көрмеген бұрынғы формаларға деген
тәуелділікке және адами сананы, іс әрекеттерді, қалаулары мен тұтынуларын
бақылауға әкеледі.
Қазіргі саясаттануда идеологияның көптеген түрлерінің мынанадай
жіктемесі ұсынылады:
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1) Консерватизм - бұл қоғамда пайда болатын дәстүрлер мен
салттардың
кідірмей
жүруiн
қамтамасыз
ететін
идеология.
Консерваторлардың ойынша кез келген өзгеріс әлеуметтік кесапаттар мен
апатты жағдайларды көрсетеді. Үкімет пен консерватор иделогтарының
басты мақсаты қоғамдық құрылымның қалыптасқан тарихи нұсқасын сақтап
қалу.
Консервативті идеология бұрынғыны жоғалтпауға негізделеді және
ғасылар бойы өткенді басты құндылық деп есептейді, сондықтан кез келген
позитивті элементі бар инновацияның өзіне қарсылық білдіреді.
Консерватизм ұлттық жекешелікті, күшті мемлекеттілікті дәстүрге қарай алға
тартады.
2) Либерализм – өзіндік дәстүрлері бар қазіргі қоғамда дара
бостандықты
бекітетін
идеология.
Жеке
тұлғаның
бостандығы
либерализмнің базисті құндылығы болып табылады. Жеке бостандыққа тек
қана басқа бостандықтардың еркін ерігі шек қояды. Либерализм сенiмдер
және қате түсiнiктерден қоғамның босауын, жеке тұлға пайымын талап етедi,
барлық жаңашылылдыққа қол жеткізумен озық алға жылжуды көздейді,
ұлтшылдықтан тәуелсiз жалпы адамзаттық бірлікке, гуманизм идеяларына,
үдерiске, демократиялық басқаруға негiзделедi.
Либерализм қағидаларының экономикалық іске асуы еркін нарық
болып табылады. Егер консерватизм мемлекеттiкті ең басты мәселе ретiнде
қойса, либералды идеология мемлекетті азаматтардың құқығын сақтауға
қызмет етуші орталық ретінде қарастырады. Либерализм халық алдында
қоғамның жариялылығын, ашықтығын, атқарушы биліктің ақиқат есебін
насихаттайды.
3) Социализм – әлеуметтік әділдік пен адамдардың теңдігін
армандайтын жалпы қоғамдық идеология. Бұл жерде теңдік формалды
бірегейлік ретінде емес, нақты қоғамның барлық мүшесінің экономикалық
және әлеуметтік мүмкіндіктерінің теңдігі мемлекеттің қорғанысы ретінде
түсіндіріледі. Бұл қағида басқа базистік идеямен тығыз байланысқан –
дарашылдыққа қарсы негізделген ұжымдық басымшылдық идеясымен
түсіндіріледі. Социалистік идеология үшін жоғарғы құндылық – кез келген
жеке қызығушылықтың ұжымның игілігі үшін жоққа шығарылуы немесе
құрбан болуы деп пайымдалады.
Социалистiк идеология қоғамдық сананың пролетарлық түрi, бұл
бағытты ұстанушылар пролетариатты ерекше тап ретінде қарастыра отырып,
капитализмді құлату тарихи миссиямыз және сол үшін социалистік төңкеріс
жасауға міндеттіміз деп есептейді. Төңкерiс адам баласының тарихындағы
соңғы кесапат болуы керек. Социализм жеке тұлғаның материалдық және
рухани қажеттiлiктері үндестікте дамуын қанағаттандырудың қажеттiлiгi
туралы гуманистiк ұсыныстарға арқа сүйейдi, алайда бұл идеологемалардың
апарар жолы біреу, ол жеке дара бостандықтың шектеулiлгі қағидаты екеніне
күмән жоқ.
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4) Национализм – өз ұлтын басқалардан артық көру, басқа ұлтқа көз
алартып, сенімсіздікпен қарау, өз ұлтының өзгешеліктері мен
артықшылықтарын мадақтау. Ұлтшылдық идеологияның мәні құндылықтың
лауазымына мiнез және менталитеттiң ұлттық қасиеттерiн тұрғызуда
қосылады. ХІХ ғасырдың аяғында ұлтшылдық идеологиясы жаугершілік
сипат алды, тереңдйтін болсақ олар жалпы ғаламдық интернационализация
процесіне
қарсы
болды.
Ұлтшылдық
идеологиясы
этникалық
айырмашылықты генетикалыққа алмастырады, ал ұлттың гендік қоры мен
сыртқы болмыстары ұлттың бір тұтастығын құрайтын жалғыз фактор ретінде
анықталды.
Ұлтшыл бағыттың идеологиялық тұжырымдамалары дара, жеке бастың
маңыздылығы қағидатына аз негiзделедi және ұлттың ұжымдық
қызығушылығына күдiртпей бағынуын талап етедi. Ұлтшылдықтың мәңгілік
тақырыбы өз елінің тарихи бастауы, оның зор болашағы, әлемдегі орны, діні,
мәдени және тарихи тапсырмалары, олардың негізгі ерекшелігі ұлттық мінез
бен діл тұрғысындағы негіздеме болып табылады.
5) Коммунитаризм – қазіргі қоғамға кризистік тәсілдемені абсолюттеу,
ал негізгі концептуалды ядросы – жалпы адамдық бауырластық идеясы.
Коммунитаристер тұрғысынан қарағанда капитализм де социолизм де
әдептілік идеалдарды іске асыруды қамтамасыз етпейді, олардың адамзат
қоғамының дамуында өздерінің пікірлері ғана дұрыс дегенді сынға алады.
Барлығына белгілі саяси идеологиялардың ішкі қарама қайшылықтары
болады, ал олардың тәжірибелік іске асуы, өздері болжағандай, күтпеген
және жағымсыз жағдайларға алып келуі мүмкін. Сондықтан кез келген
саналы идоелогияның концептуалды идеясы бауырмашылдық идеясы болу
керек.
Бауырластық идеясы коммунитаризм түсiнігінде – бостандық пен
теңдiк апармайтын мүлде дербес феномен. Бұл идея адамдар арасындағы
байланыс пен тәуелдiлiкті түсiнудi талап ете отырып,
әдiлеттілiк
iздестiрудегi қажеттiлiктi жояды.
6) Гуманизм – адамның жеке шығармашылық қабiлеттiлiктерiнiң,
адамгершiлiк, оның бостандығы, бақыт, шексiз даму және әсер етуi жоғарғы
құндылық ретiнде танылатын идеология.
Гуманизмның қазiргi идеологиясы келесi негiзгi жағдайларға
сәйкестендірілген:
- адам ұлттық, этникалық, таптық, жыныстық және жас ерекшелігіне
қарамай, көзқарастар мен сенiмдерден тәуелдiлiгінен тыс жоғарғы құндылық
болып табылады және өз шығармашылық қабiлеттiлiктерi мен рухани еркiн
дамуын жүзеге асыруға құқы бар;
- қазіргі таңдағы асқынып тұрған біршама ғаламдық мәселелер
адамзатқа қауіп төндіріп тұр және оларды шешу үшін әртүрлі әлеуметтік
күштерді біріктіру қажет;
- ол үшін идеологиялық алауыздықтарды жеңіп, ұлттық және мәдени
шекараларды бұзу қажет;
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- адамның бұрмаланған кері келбетіне әр жеке тұлғаның рух пен
жоғары мәдениет идеалдарын, еркін шығармашылық дамуын қарсы қою
керек.
Қорыта айтсақ, саяси идеология – бұл қоғамның саяси және әлеуметтік
дамуына бірлескен көзғарастарына әсер ететін түрлі ұжымдық сана,
сондықтан рухани экспанционизммен және белгілі бағамен өзгешеленеді.
Саясат әлемінде идеология рөлі тарихи шарттарға, елдегі жағдайға,
күштердің
арақатынасына байланысты өзгеріп отырады.
Идеология
саясаттың ең негізгі компоненттерінің бірі, идеологиясыз ешбір қоғамдықсаяси әрекеттер де, партиялар да әрекет ете алмайды. Кез келген идеологияда
өзіне ғана тән идея, құндылық, бағдарлама болады, ол өз кезегінде
идеологиялық бір жақтылыққа алып әкеледі.
Саяси технологиялар (СТ) - нақты субъектінің белгілі бір уақыт пен
белгілі бір жерде мақсаттары мен міндеттерін оңтайлы және тиімді жүзеге
асыруына бағытталған, бірінен соң бірі қолданылатын процедуралар, қызмет
әдістері мен тәсілдер жиынтығы.
Саяси технологиялар ресурстарды тарту мен үнемдеуге, мемлекеттегі
жағдайды тұрақтандыруға немесе тұрақсыздандыруға, сайлау науқандарын
ұйымдастыруға, мемлекеттік бағдарламаларды жасау кезінде мүдделерді
ойластыруға қатыса алатын субъектілердің мүдделеріне, қызметтері мен
мақсаттарына сәйкес көзделген ұстанымға функционалды түрде
бағытталады. СТ субъектісі – саяси институттар (мемлекеттік ұйымдар, саяси
партиялар, қоғамдық-саяси бiрлестіктер), этникалық және әлеуметтiк
ортақтықтар, саяси өнімді өндіру, тарату, алға басу және айырбастау
процесiне қатысушы жеке тұлға. Саяси процестердің барлығын СТ-дың
көмегімен ғана оптимизациялау және ұтымды ету мүмкін емес. СТ-лар саяси
процестің барлық циклін қамти алады, ол тек қана оның жеке фазалары және
кезеңдерінің оптимизациясымен ғана байланыса алады.
Технологияларды қолдану мен жүзеге асыру, олардың жүзеге асырылу
ырғақтылығы субъектінің саралауы мен құзырлылығына, оның тәжірибелік
білімі мен нақты техникалық қорларды қолдана алуына байланысты.
Әдеттегiдей, техникалық немесе кадрлық ресурстарды аз қолдану СТ
тиiмдiлiгiн арзандатады.
СТ саяси биліктің және мемлекеттік басқарудың барлық салаларына
тарайды. Осыған байланысты олар заң бойынша тікелей тыйым салынған
және саяси дәстүрлерге қарама-қайшы (жарғыш акциялардың технологиясы,
терроризм немесе режиссерлiк сайлауларды өткізу, жұртшылық пiкiрiне
манипуляция жасау және т.б.) қабылдаулар мен процедураларды қолдануды
қажет ететін билікті қолданудың ресми және көлеңкеленген процестеріне
қосылады.
Технологиялар қолданылу орнымен және уақыты бойынша шектелген.
Нақты техниканың тіркестерінде, осы белсенділіктің нақты жүйесі ретінде
белсенділіктің әдістері мен тәсілдерінің өзінің «ішкі уақыты» болады. Саяси
технологиялардың кұрылымына маңызды үш элемент кіреді, олар: айрықша
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технологиялық білім, әрекет етудің нақты тәсілдері, процедуралары және
әдістемесі, сондай-ақ, әр түрлі техникалық-ресурстық компоненттер.
Саяси технологиялардың негiзгi типтері:
- Функционалды – ең кең тарағаны, баскару мен биліктегі әртүрлі
субъектілердің рөлін рационализациялауды және алгоритмдеуді (мысалы,
шешім кабылдау, мүдделерді орайластыру, келіссөздер жүргізу, т.б.)
жорамалдайды.
- Инструментальды–нақты бір қызметті рационализациялауға
бағытталған техниканы қолдануды имитациялайды, ал шын мәнінде, мүлде
басқа мақсаттарды көздейді және соны бүркемелеуге тырысады.
- Пәндiк технологиялар – қолданылатын облысына байланысты
ерекшеленеді (мысалы, электоралдық, компьютерлік және ақпараттық
технологиялар, дипломатия және әскери салаларда пайдаланылатын
келіссөздер
жүргізу
кабылдаулары
мен
процедуралары
т.б.).
Технологияларды пайдаланудың жалғастығы сипаты түрғысынан келесілерді
бөліп қарастыруға болады: алыстанған нәтижеге бағытталған, стратегиялық;
қыска мерзімдік мақсаттарды жүзеге асыруды жорамалдайтын тактикалық;
бір мезгілде колданылатын спорадикалык және субъектінің кызметінің
кұрылымында үнемі жаңарып отыратын циклдік технологиялар.
Сонымен бірге нормативтік және девианттық технологиялар түрлері де
кездеседі. Нормативтік саяси технологиялар — бұл қоғамда (ұйымда)
кездесетін зандарға, нормаларға, дәстүрлерге, әдет-ғүрыптарға сүйеніп
жасалған қызмет әдістері мен тәсілдері болып табылады. Девианттық саяси
технологияларға заңдардан, нормалардан, дәстүрлерден, әдет-ғүрыптардан
ауытқитын кызмет әдістері мен тәсілдері жатады, яғни қарама-қайшы
жағдайлар. Олардың катарына (мысалы, «сұр», «қара» деп аталатын саяси
технологиялардын тұтас бір спектрі кіреді: өзінің саяси қарсыласының
абыройын төгуді ойластыру, бопса жасау, жалған акпарат тарату, өсек-аян
және т.б.) әдістер осыны көрсетеді.
Әлемдік арсеналда саяси тапсырмаларды орындаудың түрлі жағымды
және жағымсыз тәсілдері бар. Оның нәтижелі болуы мемелекет
басшыларының халықты сендіре алуына, оны жүзеге асыруда белсенділік
танытуына байланысты. Бiрнеше мысалдарды келтiремiз.
Сайлау
компанияларында
саяси
маркетинг
сияқты
саяси
технологияның мобилдеу формасын қолданады. Саяси маркетинг әртүрлі
әлеуметтік топтарға тиімді көздері және қолжетімді формалар арқылы
жеткізетін саясаттың субъектілерінің мақсатты әсер ету әдістері мен
тәсілдерінің жиынтығы.
Маркетинг саясаткердің тиісті өндірудің тәсілдері мен сайлаушыларға
тартымды имидж талап етеді. Бұл жағдайда маркетинг мақсаты - қажетті
нәтижеге қол жеткізу үшін азаматтарға саяси қайраткердің жағымды
бейнесін (имиджін) қалыптастыру. Имидж деп ассоциациялардың көмегiмен
қосымша қасиеттері (әлеуметтiк, саяси, әлеуметтiк-психологиялық) арқылы
нақтылы объектіні халықтың түйсігіне позитивті қалыптастыратын мақсатта
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жасалған түрді атайды. Мақсатты түрде адамның өзiн, не бұқаралық ақпарат
арқылы белгiлi бiр зат немесе адам жөнiндегi керек мәлiметтi бейнелеп
көрсету. Имидж күрделі шиеленісті ақпараттық, қызу - коммуникативті және
әрекеттi факторлардың негiзінде құрылады.
Саяси имиджды жасау келесi схема бойынша жүзеге асырылады:
- бұқаралық ақпарат құралдары саясаткерге сайлаушылардың
эмоциясын шағымдандыру арқылы қолайлы образ қалыптастырады.
- жүйелі сұраулар кандидаттың танымалдық деңгейін, оның
ерекшеліктері мен саяси позицияларын анықтауға мүмкiншiлiк бередi;
- ерекшелiктер және саяси позициялардың негiзiнде имидждың қажетті
түзетулер мен кандидаттың жекеленген байланысы бойынша ұсыныс береді.
Сонымен бiрге саяси маркетингке «дамудың технологиясы немесе
мәселенiң пайдалануы» және «қорғаудың технологиясы» жатады. Шамадан
тыс назар аудару саяси қайраткердiң тұлғасына оның жауларының
абыройын түсiруіне шақырады. Бұл кейде құрал-жабдықты пайдаланады,
заңгерлiк практикада «диффамация» деп аталады, яғни сыбыстарды
мадақтау, кандидатты әшкерелеу.
Қорғау технологиясының диффармациялауы кезінде төрт мүмкiн
жауаптарды ескередi және тиімді дәрежесі бойынша осылай қоюға болады:
- айтылғанның барлығы жалған, мен оған тойтарыс бермеймін;
- иә, оны мен жасадым, бірақ оған салмақты себептер болды;
- иә, оны мен жасадым, бірақ бұл ешқашан қайталанбайтынына сөз
беремiн;
- оппонентке шабуыл: мұны айтқан адам,- бақытсыз адам.
Олардың орындалу мақсаттылығы орта жағдайына, саяси сезіміне
және де саяси күрестің технологияларының меңгерілуіне байланысты.
Ғылыми білім және саяси күрестің практикалық тәжірбиесінің тіркесі
қазіргі тәсілдемеде сайлау технологияларындағы қажеттіліктері атап өтіледі.
Сайлау алдындағы күрестiң белгілі әдістерін тек қана жақсы білу маңызды
емес, және сонымен бірге нақты технологиялардың жетістігі мен
сәтсіздігінің терең себептерін түсіну қажет.
Мамандардың қолдарындағы сайлау технологияларында тұрғынның
топтары электоралдi ұнатулары әртүрлi өзгертуге елеулi мүмкiндiк беретін
қуатты қару болады. Дегенмен ол саяси бақталастардың мiнез-құлқын
ескерсе, егер сайлау технологиялары комплекстi қолданылса, сайлау
науқанының ғылыми қисынды стратегиясы бар сәйкестiгiнде жаппай сана
болып жататын нақты процестер тек қана мүмкiн шартта бола алады.
Сайлау науқанының стратегиялық ниетi тек қана кандидаттың өзiне
және оның командаларымен ерікті көмекшілерінің нақты iстерде жүзеге
асырылады. Әдістерді таңдау таңдалған тактикаға тікелей байланысты, яғни
жағдайдың дамуымен және әрекет етуші тұлғалардың ниетімен анықталатын
әдістердің жиынтығы мен әрекет тәсілі.
Бiрнеше негiзгi бағыттарды сайлау процесiнде анықтауға болады:
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- ұранның жасалуы, яғни барлық сайлау науқанының лейтмотиві
болатын сайлаушыларға қысқа үндеу;
- ақпараттық реттердiң жасалуы;
- саяси жарнаманың әзірленуі және таралуы;
- сайлаушылардың алдында кандидаттың сөз сөйлеуін ұйымдастыру;.
Қазiргi жағдайда кандидатқа және оның командасына сайлаушылардың
өткiр бәселік күресте сайлау науқанын жүзеге асыру үшін үш бағытта
жұмыс жасауға тура келеді:
- кандидаттың оң имиджы және оның бағдарламасының алға басуы;
- бақталастардың кемшiлiктердi сынағыштығы және iздеп табуы;
- кандидат және оның бағдарламасындағы кемшiлiктердi қарсыластар
жақтан сын пікірге ұшырамауын қорғау.
Кез келген сайлау науқанының жанында осы үш бағыттаңың
арақатынасы туралы сұрақты шешуге тура келедi:
- Өз бағдарламасының насихаттауында сайлау алдындағы күрес
құрастыруға болады. Бұл жолды көбiнесе партия және билiкте болатын
немесе түбегейлi оң нәтижелерді жеттектейтін кандидаттар таңдайды.
- Бәсекелестердi сынағыштықты әшкерелеуді негiзгi бағыт етіп
таңдауға болады. Әдетте бұл жолды оппозиция күштерi немесе билiкте
болатын кандидаттарды таңдайды, бiрақ салмақты оң нәтижелерге жете
алмайды.
- Егер сайлау алдындағы жарыстарда басымдылықты үшiншi бағыт яғни имиджді қорғау иеленсе, онда бұл кандидат және оның командасының
әлсiздiгін
көрсетедi. Сайлау алдында жарыста қорғанысқа өткен
қатысушыны ұтылдыруға тырысады, себебі жалпы санада «егер ақталса,
демек жазықты» деген ойлар болады.
Көбiнесе сайлау алдындағы күрес төтенше қатігез өткізіледі, яғни
«былғаныш сайлау технологияларына» айналады:
- сайлаушылардың көздерінше бақталастың компрометациясының
мақсатымен бұрмаланған айғақтарының саналы таралуы;
- сайлаушыларды пара берiп сатып алу;
- сайлаушыларды бағыттан адастыру үшiн бiрдей есiммен
кандидаттарды сайлау округiнде ұсыну;
- тыйым салынған күннен кейін бақталастың есiмiмен үгiттiң өткiзілуi;
- аноним антижарнамалардың таралуы.
Жеткілікті кең таралған сайлаушы технологиясының бірі «Еске
саламын, бұл – мен» атты технологиясы болды, бұл технология электораттың
статикалық қызметкері болатын билікке үлкен немесе ешқандай ықпалы жоқ
және өзінің даусынан, ойыннан ешнәрсе түбінде өзгермейтінін білетін
қарапайым жеке тұлға болды, себебі оған өзінің атақ абыройы белгілі,
танымал кандидаттын ықпалы әсер етті. Мұндай тактика сайлаушылардың
өз тұлғасымен таныстыру, өзі туралы еске түсіру, оны қоғамға қабылдау
және жалпы электоратқа ұнауға тырысудан тұрады.
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Сайлауда тиiмдi құралдың бірі «телеталастар» технологиясы болды.
Саяси манипуляция жасауға жауапсыз өтiнiштердiң айғақтарының шығаруы
бұл популизм, саяси даурықшылдықпен көршi болу және бұрмалау. Қазiргі
саяси процесте мифологизация сәндi нақтылы ұғымдардың бірі болды.
Даурықшылдық әрқашан кез келген өтпелi қоғамда әлеуметтi
тұрақсыздықтың мерзiмiне белсендiлік байқатады. Араласу рухани,
психологиялық қысым арқылы жүзеге асырылады. Саяси зорлық субъектінің
қызығушылықтарының саяси процестерінде тура қарама-қарсы
түрде
байқалады.Тек қана адамгершілік тәсілде осы қарама-қайшылықтарды
жеңуге болады.
Саяси мәдениет (СМ), өткен ғасырдың 50-ші жылдарында зерттеле
бастады, заманауи саясатқа аса айрықша санат ретінде кірді. Ортақ сипаттағы
сұрақтардың қойылымы келесідей болды: неліктен саяси үрдістері ұқсас,
барлығы демократиялық деп саналатын әртүрлі елдерде сайлау мәселелері,
биліктің ауысуы, демократияның жұмыс істеуі және тағы басқа ұстанымдар
түрліше болып отыр, немесе, тым болмағанда, өздерінің төл сипаттары бар
ма? Неліктен бір елдерде саяси жанжалдар ереже сияқты жан-жақты
талқылау арқылы шешеді және пәтуаның жай-жапсарларына қарамастан
жарамды табыс табады, ал басқаларында бұл процесс жиі экстремистік
пішіндерді қабылдайды?
Саясаттанушылар
мынадай
шешімге
келді:
заңнан
басқа
демократияның ортақ принциптеріне қарамастан, соған сәйкес жазылған
құжаттарда, шынайы саяси процестерге әсер ететін - оны басқа емес, тура
осындай әлдебір өзгерістерге ұшырататын нәрсе бар. Олар оны қоғамның
саяси мәдениетінің феномені деп атады. Жеке тұлғалар, әлеуметтік топтар,
партиялар, саяси қозғалыстар, және де бүкіл қоғам саяси мәдениетті
таратушылар бола алады.
Саяси жүйенің элементі ретінде СМ саяси қатынастың субъектісі
ретінде қарастырылады, оның саяси белсенділігі мен кемелденуі, көңіл күйі,
позициясы мен бағыт-бағдары, саяси қызметтің ерекше сапасын шарттайды.
Саяси мәдениет – деп жеке тұлғаның қызметі немесе әлеуметтік топтың
саяси қатынастар сферасындағы белгілі әдісі (мәнер, үлгі, стереотип),
олардың саяси әлеуметтанудағы және саяси кемелденуіндегі, ерекшеліктері
мен олардың дүниетанымындағы сипатын және құнды бағдарлаулары мен
идеалдардың жеткен дәрежесін көрсетеді, деп айтуға болады. СМ барынша
мықты, тұлға үшін идеалды ниетінің ішкі мәнін көрсетеді, атап айтқанда,
оның құнды және дүниетанымдық бағдарлауы. Алайда СМ – тек ерекше
субъективті құнды бағдарлаулардың жиынтығы ғана емес, ол (СМ) басқа
элемент құрылымдары – мінез-құлық блогын өзіне қосады. СМ-тің мінезқұлық блогы өзіне саяси қызметті қосады. Осыған байланысты ғасырлар
бойы саяси моральдің утилитарлы нормалары мен саяси тәртібі ойлап
шығарылған, саяси мақсат жетістігі үшін бұл кез келген әдісті қолдану
қалыпты саналған.
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Сонымен, СМ – білім, дәстүр және мінез-құлық үлгісінің жиынтығы.
Оның мазмұны мен структурасына субъектінің саяси санасының
элементтерінің тұрақты, құнды бағдаралануы (білім және саяси жүйе көрінісі
тұрғысында қалыптастырған) және саяси мінез-құлқының тұрақты үлгі
қондырғылары мен саяси жүйеге қарым-қатынасы және де дәстүр мен
нормалар, белгілі саяси жүйедегі жұмыс істеу шеңберінде, саяси тәжірибе
процестері кезінде жасалып, кірігуі.
Әртүрлі елдердегі саяси мәдениеттің әралуандығына қатысты оның
типологиялық құбылысы туралы сұрақ туады. Заманауи саясаттанудағы ең
танымал болып жарияланған типологияны ағылшын зерттеушілері Г. Алмонд
және С. Верба ұсынады. Олардың саяси процесс субъектісін бағдарлауының
үлгісі арнайы саяси нысандарының негізі ретінде – саяси жүйенің
элементтері алынған. Осыған сәйкес тәсіл ретінде СМ-нің негізгі үш үлгілес
ерекшеленеді: патриархалдық, азаматтық және белсенді.
СМ-нің патриархалдық үлгісі саяси жүйенің әлі қалыптаспаған немесе
енді қалыптасып келе жатқан қоғамында бар болады. Осындай қоғамдағы
мүшелердің саяси бағдарлауы
діни, әлеуметтік және экономикалық
бағдарлаулардан бөлінбейді. Ең дұрысы ұйым мүшелері орталық билік
туралы ең ортақ көрінісінің иелері бола алады, алайда, оған қарым-қатынасы
белгілі нормалармен белгіленбейді. Мұндай ұйымдарға авторлар африка
тайпаларын, жергілікті автономды ұйымдарды жатқызады.
СМ-нің азаматтық үлгісі саяси жүйеге мықты позитивті түрде
бағдарлануы, бірақ қызметке деген әлсіз қатысу дәрежесімен ерекшеленеді.
СМ-нің бұл үлгісі саяси жүйенің феодалды жағдайында қалыптасты. Бұл
жерде ұйым мүшесі өзін еркін, толық құқылы азамат ретінде сезінбейді, ең
әуелі ол ел құзырындағы азамат, сол себепті оның ең басты бағдарлауы –
билеп төстеушілер үкіметіне бағыну. Бұл СМ-нің үлгісі саяси жүйенің
тұрақты түрде ұзақ сақталуына мүмкіндік бергенімен оның тұлғалық
еркіндігін ынталандырмайды. СМ-тің мұндай түрі демокриятиялы емес
авторитарлы, деспотты түрде басқарылатын мемлекеттерде орын алады.
СМ-нің белсенді үлгісі – СМ-нің ең жоғарғы және дамыған үлгісі
(«саяси мәдениеттің қатысуы»). Бұл жерде ұйымның мүшелері жеке
элементтерге немесе жүйенің толық түріне позитивті немесе негативті
қарым-қатынасына қарамастан, саяси жүйедегі белсенді рөлге бағдарланған.
Бұл биік азаматтық мәдениет, ол азаматтық бостандық пен саяси жүйенің
тұрақтылығының үйлесуін қамтамасыз етеді. Ұйымның көрінісі ретінде,
мұндай СМ үлгісінің дамуына жағдай жасалған, Америка Құрама Штаты мен
Англия болып саналады.
Кеңестік қоғамдағы қайта құруға дейінгі СМ-ті СМ-нің азаматтық
үлгісі ретінде сипаттай аламыз. Дегенмен, 1977 жылғы Конституцияда КСРО
мемлекеті ең жоғары дамыған ұлттық демократия деп аталғанымен, іс
жүзінде ондай болмады. Ол кезде қатал әкімшіл-әміршіл жүйесімен, саяси
сананы да, азаматтардың саяси тәртібін дәл реттеуші тоталитарлы мемлекет
болды.
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Қазіргі таңда бұрынғы советтік және бұрынғы әлеуметтік ұйымдарда,
КСРО құлағаннан кейін құрылған, саяси мәдениеттің жаңа үлгісінің, яғни,
демократиялық, белсенді СМ–нің (саяси мәдениеттің) пайда болуына жағдай
жасалады. ТМД–ның Конституциясында, соған қоса Қазақстанда, жеке тұлға
бостандығы, саяси плюрализм, құқықтық мемлекетті қабылдап,
диктатурадан, саяси қатынастар сферасындағы күштеуден бастартылған деп
жарияланған. Тәжірибеге жаңа әдістер мен ұйымдағы саяси күрес дәстүрін
енгізілуіне жағлайлар мен алдын–ала шарттар жасалып жатыр. Бірақ саяси
мәдениеттің қалыптасу процесі ең бастапқы деңгейінде жатыр. Бұл жолда
кедергілер, қиындықтар және мәселелер аз емес. Ұйым жаңа СМ–нің
дамуына, оның демократизациялану жолындағы ұйымдасуы мен нығаюына
қызығушылық білдіріп отыр. Көп нәрсе, мемлекеттік үкіметтің және басқа да
саяси жүйе субъектілерінің (саяси партиялар) саяси мәдениеттің нормасын
сақтауына байланысты болады. Бірақ көп нәрсе жеке тұлғаға да байланысты.
Енді, дүниеге көзқарас еркіндігі және саяси плюрализм шартында,
бұрынғыдай, адамдарға адам бағыты құндылығының тек бір ғана формасын
міндеттейтін бірыңғай саяси ағарту болуы мүмкін емес кезде ауыртпалық
ортасы өздігінен білім алу мен өздігінен дамуға ауысады.
Қазақстан – плюрализмнің этноұлттық, конфессионалдық, өңірлік және
басқа да формаларымен сипатталатын көп мәдениетті ел. Этноәлеуметтік
құрылымның полиэтникалығы, өз кезегінде, өтпелі кезеңдегі қоғамдық
процестерді зерттеу барысында әртүрлі мәдени процестерге, әртүрлі
(этноәлеуметтік, діни және т.б.) нұсқалардың есебіне деген қажеттілікке
назар аударуды талап етеді.
Қазақстанда, өтпелі кезеңнің көптеген қиындықтарына қарамастан,
демократиялық саяси мәдениеттің дамуы үшін жеткілікті мүмкіндік бар – бұл
өмірдегі қиын жағдайларға бейімделудің экономикалық, әлеуметтік, мәдени
және рухани тәжірибесі. Қазақстандағы әлеуметтік-мәдени кеңістікте бірбіріне жанасатын екі қоғамдық дағдылар жиынтығы (ментальность) бар:
батыстық және шығыстық, әр қайсысының жеке ерекшеліктері бар.
Қоғамдық дағдылар жиынтығының батыстық типі сыртқы нақтылықтың
түбегейлі өзгерісіне бағытталған динамикалық, активисттік бастау
мәдениетінің тасымалдаушысы ретінде қарастырылады; қоғамдық дағдылар
жиынтығының шығыстық типі мәдениеттің әлемге, табиғатқа, адамға деген
бейімделуші қарым-қатынасқа бағытталған дәстүрлі түріне ие.
Қазіргі замандағы шартта, нарықтық реалияға жеделдетілген бағытталу
жүзеге асып жатқанда, құнды бағыттың жедел өзгерістері туындап жатыр.
Әсіресе ойлаудың және мінез-құлықтың өзгерісінің осы сәті жастарға тән,
себебі олар халықтың едәуір мобильді бөлігі болып табылады. Аға буынның
бағыттары және көзқарастары бойынша біздің тарихымыздың социалистік
кезеңіндегі дәстүрлі әлемді түсіну элементтері сақталып қалған. Берілген
дерек тарихи сабақтастықты сипаттайтын заңды құбылыс ретінде
қабылдануы тиіс.
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Қоғамда адамдардың құнды бағыттарының түбегейлі өзгерістері болып
жатқандақтан, олар ескі мен жаңа арасындағы күресті күшейте отырып, жаңа
құнды нұсқамаларға өзгертіледі. Зерттеулер нәтижесі қазақстандық
қоғамның әлеуметтік құрылымы әртүрлі үлкен және кіші әлеуметтік
топтардың, топтық қызығушылықтардың құрылуымен және саралануымен
сипатталатындығын, әлеуметтік жіктелу процестері қазақстандық қоғамды
жедел поляризациялай отырып, одан әрі тереңдей түсетіндігін көрсетеді.
Әлеуметтік сұрастыру материалдары қазақстандықтардың саяси емес,
дәстүрлі жалпыадамзаттық құндылықтарды айрықша құрметтейтіндігін
көрсетеді. Бұл - қоғамдық танымның белсенді саясаттандыру кезеңінің өтіп
кеткендігінің дәлелі. Адамдар үшін күнделікті өмірдің құндылықтары
маңызды болып бара жатыр. Ал тәуелсіздік алу кезеңінде (әсіресе саяси
сипаттағы) басым болған қоғамның саяси өміріндегі көкейтесті мәселелер
біртіндеп екінші кезекке қалуда. Адамдар үшін маңыздысы туындаған
факторлар емес, әр адамның бақытты өмір сүруі үшін жағдай жасау болып
табылады. Әрине, бұл Қазақстандағы демократизация процесі өзінің
шарықтау шегіне жетті және ешқандай мәні жоқ деген сөз емес.
Қазіргі жағдайда Қазақстан халқы, оларды қаншалықты көлемде
қарастырып жатқанымызға қарамастан – страттық, этникалық, регионалдық
немесе басқа, - жалпы постсоветтікке, саяси емес және халықтың төменгі
саяси біліктілігімен сипатталатын патриархалды саяси мәдениетке бөлінеді.
Адамдардың мінез-құлықтық және психологиялық реакциялары
бойынша құндылықтар дағдарысына негізгі топтарды жіктеу қазақстандық
қоғамда бірнеше негізгі топтарды бөлуге мүмкіндік береді. Бұл топтардың
жалпы сипаттамасы:
1-ші топ. Бұл топқа бұрынғы құндылықтарды сақтаған адамдар кіреді.
Мұны орын алған ілгерілеуге байланысты кертартпа деп атауға да болады.
2-ші топ. Бұл топтың мүшелері дағдарыстан шығу ретінде
құндылықтарды түзетуді ұсынады. Олардың ақыл-ой шабытын либералдыреформаторлық ретінде сипаттауға болады.
3-ші топ. Оның өкілдері ескі құрылыммен қатынасты түпкілікті үзуге
талпынады. Бұл қалыпты көзқарас радикалды-революционаристтік (негізгі
стереотипі – жаудың бейнесі) деп атауға болатын таным типіне негізделеді.
4-ші топ. Адамдар арқылы бөлінген құндылықтар және мінез-құлық
формалары
өткеннің
іргетасында
тұрғандықтан
және
тарихты
қабылдағандықтан,
олардың ұстанымдарын нақты-радикалды ретінде
анықтауға болады.
5-ші
топ.
Құндылықтар
дағдарысы
толығымен
олардың
күйзелістерінен көрінетін көптеген адамдар бар. Олар үшін жеке тұлғаның
мағыналық аймағы бұзылған. Бұл мағынасыз таным.
Берілген жіктеу адамдардың әлемге қарым-қатынастарын қатал
тиянақтамайды, себебі қоғамның және жеке тұлғаның даму мөлшері
бойынша
адамдардың
көзқарастарында,
нұсқамаларында
және
құндылықтарында әртүрлі өзгерістер орын алуы мүмкін. Адамдар өндірістің
89

құндылықтарына, саяси қызметіне, рухани құндылықтарына бағытталу
арқылы бірігуі мүмкін, сонымен қатар оларды ұлттық нығайту идеясы
біріктіруі мүмкін.
Қазақстанда діннің даму тенденциясы қадағаланып жатқаны анық.
Мешіттер мен шіркеулердің саны өсіп, олардың қоғамдық өмірге әсері артып
келеді. Діни стереотип табиғатын зерттеу – бөлек мәселе. Осы әлемге қарымқатынас шеңберінде монолог емес, диалогтың орын алғаны маңызды. Өзге
конфессия өкілдерімен диалог құру, әмбебап құндылықтарды іздеу маңызды.
Қазіргі Қазақстанның саяси мәдениетінің дамуындағы бөліп көрсетуге
болатын негізгі тенденциялар:
Біріншіден, орта қазақстандықтың құндылықтарын, нұсқамаларын,
стереотиптерін құратын жүйелер этникалық, регионалдық, жас бойынша
сипаттамаларына тәуелсіз өте жақын екен. Бұл дерек Қазақстан халқының
бірлігінің, қоғамның әлеуметтік-саяси тұрақтылығының дәлелі. Бірақ өмірде,
құндылық бағыттарында Қазақстан халқында соңғы 5-6 жылда үлкен
өзгерістер болған және өткеннің көптеген құндылықтары қазіргі уақытта
қайтадан жаңа мәнге ие болуда. Егер бұрын ұжымдық шешім маңызды болса,
соңғы уақытта бағалау көзқарасының, мінез-құлық стилінің даралық
тенденциясы күшейіп
келеді,
яғни
қазақстандықтардың
ұлттық
менталитетіне үйлеспейтін батыстың тұрмыс салтын көшіру процесі жүріп
жатыр.
Екіншіден, әртүрлі региондарда, елдерде құндылық жайлы көрініс
түрлі орын алды, бірақ бұл өз кезегінде ешқандай өлшемде шықпады, ал
жалпыадымдық бағытта бар болуды болжайды. Сан қилы саяси
орналастыруға қолдау, әлеуметтік үдеріске тәуелділік барысында, әсіресе
әлеуметтік-экономикалық және басқа жағдайларда шапшаң өзгеруі мүмкін.
Бұл дәлел олардың төмен саяси тәжірибелерінен адамдар санасында жоғары
потенциалды жанжал болғанын айтады.
Үшіншіден, егер кеңестік идеологиялық кезең шарттарында жеке
саяси таңдау соған және басқа идеологиялық дәрежелерге негізделсе (негізгі
қоғамда басым болды), онда бүгінгі таңда адамдардың негізгі бөлігі олардың
қызығушылықтары мен талаптарына сәйкес келетін сол саяси бағытты
таңдайды, яғни саяси таңдау біртіндеп ақиқатталады. Бұл дамыған елдер
үшін болатын оқиға. Сонымен қазақстандық саяси, этникалық қорытынды
қоғамда нормативтік құндылық орналастырып анықталу арқылы қоғамның
демократияландыруын,
тепе-теңдігін
жетілдіріп,
Қазақстан
Республикасының тұрғындарының саяси мәдениеті жоғары деңгейге
көтерілуіне мүмкіндік туғызуы мүмкін.
Төртіншіден, Қазақстанның барлық этникалық топтарының дамуы
үшін қолайлы шарттар құру, бұл процестегі нығайған үрдістерді күшейту,
біріктіру, төл мәдениетті және барлық регион тұрғындарының дәстүрлері мен
алдыңғы қатарлы құндылықтарын дамыту мен сақтау республиканың алуан
түрлі тұрғындарын ұлттық және әлемдік мәдениеттің қазынасына қосуды
қамтамасыз етеді.
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Тұлғаның ұлттық өзіндік
сана сезімінің дамуы
алуан түрлі
бәсекелестік шарттарында орындалады (этникалық топтар арасында,
конфессионаларалық және т.б). Дәл сол себепті демократизм принциптерінің
бұзылуы, көңіл жетіспеушілігі, қорғаныш механизмдері - агрессияшылдық,
жатырқаушылық, әлеуметтік арақашықтықтың ұлғаюы, жатсынушылық және
т.б тууына себепкер болады. Тұлғалық деңгейде бұл мәселелер тұлғаның
этникалық аймағының қарқындылығына, құндылық бағытына бағдарлауға
қатысты маңызға ие болады.
Қазақстандық қоғамның саяси менталитетінде әсіресе, дәстүрге
бағытталу ерекшеленеді. Үлкен есеп бойынша дәстүрлік кез
келген
қоғамның саяси мәдениетінің діңгегін көрсетеді. Ол халық дағдысының
тарихи қабылдауының негізі болып табылады. Қазіргі заманғы Қазақстанда
дәстүрлілік әдеттегі сана сезімде өзін нақты тапты. Көптеген зерттеушілер
саясатта қоғамдық әдеттердің тарихи себептерін, ұлттардың басты жағдайын
анықтайтындарды заманауи қолға алушылармен бірдей атап өтеді.
Бүгінде посткеңестін кеңістікте щзінің мәні
жақынан уқсыс
модернизациялық үдестер жүруде. Бір жағынан, олар дәстүрлік ойлаудағы
идеологиялық насихатты кеңейтіп бейнеледі, екінші жағынан құндылық
жүйесінде жаңа батыс-еуропалық стандарттар белгілеп енгізеді.
Саяси қоғам өзгешеліктері кеңес өкіметімен мемлекет арасында
патерналист адамдар жүйесінің мақсаты белгіленеді. Ол тарихи дәстүрлер
бұрынғы тоталитарлық кеңес өкіметі мен индивидтердің саяси жүйеден
тәуелділіктерін дәлелдеп сипаттайды.
Талап ету - әлеуметтік кепіл, әділетті ізгі қоғамды қайта бөлу, халық
алдында жауаптылық, талап етуде бетке ұстар билеушінің көргенді болуы
маңызды элемент болды. Бұл жерде маңызды фактор патернализм мәдени
дәстүрдің басы ретінде бекітіліп, мобилизация моделіне өрбуіне айналды.
Бүтін саяси сана қазақстандық заманауи қоғамда бейнеленген атақты
«батыс-шығыс» болып екіге бөлінуі мүмкін.
Саяси тәртіп қазақстандық қоғамда жүйенің тұрақтылығын
ұйымдастырып қолдайды, бір жағынан
режимнің ерекшелігі, екінші
жағынан – саяси бірлестік келісімі. Сананың қауымдастығы да саяси
тәртіптің бүтін бірлестігінің көрнекі мінездемесі болып табылады.
Бакылау сұрақтар.
1. Идеология дегеніміз не? Бұл мәселе бойынша Сізге қандай пікірлер
белгілі?
2. Дін мен идеологияның арасында қандай байланыс бар?
3. Саяси идеологияға анықтама беріңіз.
4. Саяси идеологияның жұмыс істеу деңгейлерін атаңыз.
5. Саяси идеологияның қандай міндеттерін білесіз?
6. Идеологияның болашағы жайлы негізгі тұжырымдамаларды
салыстырыңыз.
7. Саяси идеологияның қандай негізгі түрлерін білесіз?
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8. Сіздің ойыңызша, саяси идеологияның қай түрі анағұрлым дәлмедәл?
9. Саяси технологиялар дегеніміз не?
10. Саяси технологиялардың қандай түрлерін білесіз?
11. Саяси технологияларды классификациялаудың негізгі түрлерін
атаңыз.
12. «Лас» технологиялар дегеніміз не?
13. Сайлау үдерісінде пайдаланылатын анағұрлым кең таралған саяси
технологияларды атаңыз.
14. Саяси мәдениет теориясы қандай ғылым шегінде қалыптасты?
15. Отбасышылдық, жергілікті құндылықтар мен жергілікті
отансүйгіштікке бағытталу саяси мәдениеттің қай түріне тән?
16. Саяси мәдениеттің тоталитарлық және авторитарлық үлгілерінің
айырым белгілері қандай?
17. Сізге саяси мәдениеттің қандай құрылымдық элементтері белгілі?
18. Кім «Саяси мәдениет» терминін ғылыми айналымға енгізді?
19. Қазақстанның заманауи саяси мәдениеті қандай ерекшеліктерге ие?
20. Қазақстанның саяси мәдениетінің дамуындағы қандай үрдістерді
атай аласыз?
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VII тарау Демократия
1. Демократияның өлшемдері мен құндылықтары.
2. Азаматтық қоғам және құқықтық мемлекет.
1 Демократияның өлшемдері мен құндылықтары.
Қазіргі кезеңде «демократия» термині бірнеше мағынада қолданылады.
Біріншіден, өзінің алғашқы мағынасында саяси шешімдерді қабылдауға
көпшіліктің басқару ережелеріне сәйкес тікелей барлық азаматтардың қатысу
құқы жүзеге асырылатын түрі дегенді білдіреді. Бұл тікелей демократия
немесе демократияға қатысу деген атаумен белгілі болған.
Екіншіден, бұл басқару формасында азаматтар өз құқығын өздері емес,
өздері сайлаған, олардың алдарында жауапты өкілдері арқылы іске асырады.
Оны ереже бойынша өкілдік немесе плюралистік деп атайды.
Үшіншіден, көпшілік билігі белгілі бір жеке немесе ұжымдық
құқықтарды, мысалы сөз еркіндігін, діни сенімін іске асыру үшін азшылыққа
жағдай жасау мақсатында, конституциялық шектеудің деңгейінде жүзеге
асыратын басқару формасы. Бұл либералды немесе конституциялық
демократия.
Төртіншіден, «демократиялық» термині демократиялық па, әлде
демократиялық емес пе дегенге қарамастан, өз мақсатын әсіресе жеке
меншіктің тең бөлінбеуінен пайда болатын әлеуметтік және экономикалық
айырмашылықты ең аз мөлшерге жеткізуге арналған кез келген саяси немесе
әлеуметтік жүйені сипаттау үшін қолданылады. Бұл түрді соңғы аты
социалистік демократия болып табылатын әлеуметтік демократияны атайды.
Демократиялық теория мен демократиялық институттың айырмашылығы бар. Антикалықтан бастап демократия өзінің екі түрлі сапасында
маңызды өзгерістерге ұшырады. Орта ғасырларда ішінара Аристотельдің
жаңалығының нәтижесінде сол кездегі түсінік бойынша айрықша жетілген
қағидаттарды жетілдіруге байланысты мәселелерге қызығушылық артты.
Ортақ игілікке қызмет ететін және бірлестіктің барлық мүшелерінің
93

келісіміне негізделген басқару түрі ғана жетілген деген пікірлер айтылып
жүрді.
Сонымен қатар орта ғасырларда ойшылдардың көпшілігі
монархияны, яғни бір адамның басқаруын, осы бірлікті қамтамсыз етуге
неғұрлым қажетті басқару формаларының бірі ретінде қарастырды. Бірақ
Жаңа кезеңде жеке адам еркіндігі, азаматтық қоғам, халық еркіндігі, ұлттық
мемлекет идеяларын қалыптастыру барысында ерікті феодалдық хартияның
орнына монархтардың жеке билігін шектеудің заңдық механизмдері пайда
болды. ХVІІ ғ. Ұлыбританияда парламент пен тақ арасындағы тартыс
негізінде біршама биліктің шегін белгілеген, заңды-құқықты кепілдер
жазылған «Құқық жайлы петиция» (1628), «Хабеас акт корпусы» (1679),
«Билль құқық жайлы» (1689) қабылданды. Бұл үрдіс АҚШ Тәуелсіздік
Декларациясы мен Конституциясында, адам және азамат құқығы
Декларациясы мен ХVШ ғ. соңындағы Ұлы француз революциясының
Конституциясында пәрменді түрде дамыды.
Демократияны қалыптастыру мен бекітуге Жаңа Кезеңде пайда болған
әр адамның ажырамайтын өмір сүруге, еркіндік пен жеке меншікке
негізделген құқығынан туған идея еді. Бұл үштіктің өзара тығыз байланысы
жеке меншікке – әр бір адамның еркіндігінің негізі ретіндегі сенімді
ұялатады, ол өз кезегінде жеке адамның өзін өзі көрсетуінің қажетті алғы
шарты ретінде карастырылады, оны жүзеге асыру
оның өмірінің басты
мақсаты (бұл мәселе 3-ші бөлімде біршама нақты баяндалған) болып
табылады. Демократия теориясы осы екі феноменге қатысты идеялардың
басты жиынтығын өзіне біріктірген. Бұл жерде ХХ - ғасыр демократияның
әдістемесі мен тәжірибесіне өз толықтыруларын енгізгенін атап өтеміз.
Демократияның қай түрінің болмасын қажетті шарты саяси еркіндік екенінде
сөз жоқ. Бірақ ол әлеуметтік теңсіздігі үлкен орын алып отырған, әлеуметтік
және экономикалық салада нақты таңдау жоқ жерде іске асуы мүмкін емес.
Демократия жағдайында еркіндік идеал ретінде әрқашан әділеттілік
қағидатымен
байланысты болады. Бұл жерде әлеуметтік теңсіздік
әділетіліктің жойылуына соқтыратын болса, онда материалдық игіліктерді
қайта бөлу жүйесі қажет болатынын есте ұстаған жөн. Әлемдік тәжірибе
көрсеткендей нарықтық жүйе мен еркін бәсекелестік өндірістің өсуі мен жеке
бастаманы ынталандыру жағдайларының жақсаруына мүмкіндік туғызуда.
Алайда нарықтық күштер үнемі азаматтардың бір бөлігін қоғамдық өмірдің
шетіне шығара отырып әлеуметтік теңсіздікті тудырады. Осы көзқарас
тұрғысынан әлеуметтік әділеттіліктің талаптары мен экономикалық тиімділік
императивтерінің арасындағы қайшылықтар қазіргі индустриалдық
қоғамның үздіксіз өзін өзі тудыратын қайшылықтары болып қала береді.
Демократия – қоғамның саяси өзін-өзі ұйымдастыруының негізгі
түрлерінің бірі. Қызметтері либералды-демократиялық дүниетаным мен
құндылықтық қағидаларға, үлгілерге, нұсқауларға негізделген институттар
мен ұйымдар кешені демократияның саяси жүйесін құрайды. Қазіргі уақытта
негізгілеріне плюралистік, партиципаторлық (немесе қатысу демократиясы),
нарықтық, плебисцитарлы, консоциативті, өкілдік, халықтық, социалистікке
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жататын демократияның бірнеше теориялары өмір сүреді. Олардың ішіндегі
ең көп таралғаны плюралистік болып табылады. Социалистікті қоспағанда
бұл теориялардың бәрінде плюрализмнің негізгі белгілері бар. Мысалы,
Швейцарияда іске асырылған аяқталған формадағы консоциативті немесе
демократияның келісім үлгісіндегі көпшіліктің билігі қағидатына емес, саяси,
діни және этникалық топтардың арасындағы билікті пропорциналды бөлуге
негізделген басқару жүйесін қамтиды. Билікке элитаның келуі
(демократияның элитарлық үлгісі жайлы айтуға негіз болады)
демократияның, авторитаризм мен тоталитарлық режімдердің арасындағы
айырмашылықты жоюға міндетті емес. Ш.Л.Монтескье, барлығы таңдау
үшін жарамды болса да, әркімнің таңдаулы болуы мүмкін емес деген
болатын.
Жалпы демократиялық басқару формасы элитаның қатыстырмай-ақ,
сайлаушылардың дауысы үшін бір-бірімен бәсекеге түсетін элитаның
көптігімен сипатталады. Демократияның негізгі қағидаттары мен
нұсқауларын талдау кезінде осылардың бәрін ескере отырып, плюралистік
үлгі негіз ретінде алынады. Институттар мен демократияның түрлері әр елде
түрленсе де, оларсыз қандай режим болсын демократиялық деп бағалауға
келмейтін sine qua non жағдайын құрайтын қағидаттар, нормалар мен
құндылықтар жиынтығы өмір сүреді. Бұл мәнмәтінде К.Боллен құрастырған
алты көрсеткіш негізінде «демократия индексі» қызығушылық танытады.
Алғашқы үшеуі халық билігі деңгейін сипаттайды: таза және еркін сайлау;
заң шығарушы билікті сайлау жүйесі; атқару билігін сайлау жүйесі. Басқа үш
көрсеткіш саяси еркіндікке жатады: баспа еркіндігі; оппозициялық топтар
мен ұйымдар қызметінің еркіндігі; үкіметтік санкциялар.
Қазіргі либералдық демократияның негізгі институттары: еркін сайлау
арқылы іске асатын халық өкілеттілігі; атқарушы биліктің (президентті,
үкіметті) заң шығарушы билік (парламент) арқылы бақылауын қамтамасыз
ететін билікті бөлу жүйесі; заңдық қағидатқа негізделген заңдық-құқықтық
нормалар иерархиясы және т.б. Қазіргі демократияның қастерлейтін маңызды
қағидаттардың бірі – тыйымдар мен қарама-қарсылықтарды қамтамасыз
ететін билікті бөлу жүйесі. Қандай саяси жүйеде, қандай мемлекетте
болмасын, қандай да бір түрде еңбек бөлінісі немесе әртүрлі ұйымдар мен
билік деңгейі арасында міндеттердің бөлінісі болатынын атап көрсету керек.
Бірақ билікті бөлісу деген сөздің мағынасы бөлінген тарамдардың дербестігі
мен тәуелсіздігіне саяды.
ХХ ғасырдың екінші жартысындағы заманауи мемлекеттің
демократияшылдық пен құқықтық сипатының өлшемі оның БҰҰ Бас
Ассамблеясы 1948 жылдың 10 желтоқсанында қабылданған Адам
құқығының жалпыға бірдей декларациясы мен 1966 ж. 19 желтоқсанында
толықтырылған екі факті бойынша – бірі экономикалық, әлеуметтік және
мәдени құқықтар, екіншісі - азаматтық және саяси құқықтар жайлы
келісімнің қағидаттары мен ережелері болып табылады. Жеке адамның
дербес құқықтылығына қол сұқпау, сөз және баспасөз еркіндігінсіз, қоғамдық
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істерге қатысты ақпаратқа қол жеткізу ұстындарынсыз дауыс құқығының
мәні кетеді. Билікте отырған партия жөнсіз тұтқындаудан арылмаса
қарсыластарына қоқан-лоққы жасап, оппозицияны босаңсытып алуы мүмкін.
Азаматтық, саяси және басқа құқықтарды қамтамасыз етуде негізгі мәнге
саяси тәуелсіз сот жүйесі ие бола алады.
Демократияның негізгі сипаттамаларының бірі барлық азаматтардың
заң алдындағы «бір адам, бір дауыс» қағидатымен саяси теңдігі болып
табылады. Бұл сипаттама жәй декларация болып қалмау үшін демократияның
анықтамасына интегралды кіретін басқа да түрлерін бағамдайды. Сөз ең
алдымен үкімет барлық мүдделі адамдар мен топтардың көзқарастары мен
ықыласын білдіріп, жариялауға мүмкіндік беретін нақты белгіленген және
жалпы жұрт қабылдаған тәртіпке сәйкес әрекет етуі керек деген идея
жайында болып отыр. Демократия саяси билік құрылымын бақылайтын
барлық адамдар қатаң белгіленген кезеңдер арқылы мезгілімен қайта
сайланып және өз сайлаушыларының алдында жауапкершілікті сезінуі керек
деп ұйғарады. Сайлаушылардың өз мақсаттарын жүзеге асыру үшін
партияларға бірігуге мүмкіндік жасау қажет.
Демократия теориясының негізгі мәні үшін биліктің өкілдік ұйымдары
өмір бойы емес, конституцияда белгіленген мерзімге сайланатынына сәйкес
халық өкілеттігінің заманауи идеясын қалыптастыру мен бекіту болып
табылады. Сайланған өкілдің сайлаушылар алдындағы мерзімдік есеп беруі
демократиялық теорияның маңызды элементі болды.
Әрине егер демократия шынымен халықтың өзін-өзі басқаруын
білдірсе, онда мемлекеттік қызметке тек халықтан сайлануы (тіптен жалпы
дауыс беру арқылы болсын) жеткіліксіз, олар өз іс-әрекеті үшін халық
алдында есеп беріп отыруы тиіс. Өкілдік қағидатының мәні - сайлаушылар
саяси салада мақсатты анықтайды, ал олар сайлаған өкіл олардың
жетістігінің қолайлы құралы болуында.
Плюралистік үлгіде саясат аясы өз мүдделерін іске асыру кезінде өзара
бір-бірін тоқтатушы және теңестіруші көптеген мүдделі топтар қатысатын
жолға қойылған тетік ретінде қарастырылады. Ол шиеленіске түсіп,
келісімге, мәмілеге келетін, соңында өзара тиімді шешімдер қабылдайтын
қоғамдағы көптеген билік орталықтарының бар екенін көрсетеді. Мұндай
плюрализм олардың арасында шиеленістің туу, қоғамдағы теңдік пен
мәмілеге келу жағдайында әлеуметтік-саяси күштердің күресі үшін жағдай
жасайды. Қоғам көптеген параметрлері бойынша бөлінгендіктен,
демократияның мәні әрқайсысының өз мүдделері бар түрлі әлеуметтік-саяси
күштердің заңдылығын мойындаудан тұрады.
Билікке қандай да бір адамның, әлеуметтік топтың, партияның және
т.б. монополиясын жоққа шығара отырып, либералды-демократиялық үлгі
қоғамдық өмірдің барлық саласында кең өріс алған таңдау идеясын негіз етіп
алады. Бұл көзқарастың негізгі мәні экономикалық таңдау еркіндігі және
соған сәйкес күнелтуге қажетті заттардың балама көздерінің болуы. Бұл
жерде белгілі негіз ретінде жеке меншік, еркін нарық, еркін кәсіпкерлік
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идеялары қабылданады. Бұл идеялардың ең ынталы қолдаушылары еркін
нарық жағдайында дарашылдық пен еркін бәсекелестікті жеке адамдар мен
қоғамдық институттар, саяси партиялар мен мемлекеттер ісіне бағынбайтын
табиғи заңдар ретінде қарастырады. Еркіндік, теңдік, бәсекелестік пен
дарашылдық өзін-өзі реттеуші нарық жағдайында азаматтық қоғам аясында
әлеуметтік ақиқатты қамтамасыз ете алады, ал демократия әлеуметтік-саяси
күштердің өз билігінің бөлшегі үшін еш кедергісіз бәсекелесуіне себепші
болуға міндетті.
Бұл қағидатқа қосымша дәл сол маңыздылық күшімен Батыста
демократияның нарықтық теориясы әйгілі болды. Бұл теорияның негізгі
ережелерін алғаш рет Й. Шумпетер 1942 жылы жарияланған «Капитализм,
коммунизм, демократия» кітабында көрсеткен. Онда демократия мен
демократиялық үдерістерді талдап көрсету үшін ашық түрде және бір
мағынада нарықтық терминология пайдаланылған. Зерттеушілер Э. Доунс,
Э. Шатшнайдер, А. Вильдавски және т.б. нарықтағы бәсекелестік жағдайдағы
айырбаспен саяси үдерісті теңестіреді. Бұл жағдайда әр қатысушының
мақсаты «аз шығынмен көп пайда табу» болып табылады. Сонымен бірге
«сауда жасаудың» өзі ойынның белгілі жалпылама қабылданған тәртібі
бойынша жүргізіледі. Мысалы, дауыс беру белгілі саяси курс үшін
дауыстардың айырбасы ретінде қарастырылды, ал саясаткерлердің іс-әрекеті
- нарықта сауда жолымен өз орнын жаулап, бекітетін коалиция іздеуде
жақтастарын көбейтуге тырысатын кәсіпкердің іс-әрекеті сияқты. Егер
тоталитарлық және авторитарлық жүйелерде мемлекет қоғамға үстемдік етсе,
демократия жағдайында, керісінше қоғам мемлекетке үстемдік етеді, немесе,
қалай болғанда да, қоғам мемлекетке қатысты біршама дербестікке ие. Оның
маңызды ерекшелігі қоғамнан мемлекеттің белгілі алшақтауы болып
табылады.
Демократияға сыни рационализм қағидаты жақын, әсіресе сыни
дәлелдерді тыңдауға дайындық және қағидатты басшылыққа ала отырып,
тәжірибе арқылы үйрену: «Менің шатасуым, сенікі шындық болуы, ал бірге
ақиқат ізіне түсуіміз мүмкін». Мұндай мәселені шешуде қоғамның бір
бөлігінің басқа екінші бөлігімен көзқарастарын мәжбүрлеу қабылданбайды.
Бұл көзқарастан демократияның көпшіліктің басқару түрі ретіндегі маңызды
белгісі азшылықтың құқы мен мүддесін сақтау. Бұл демократиялық үдерісте
заңды серіктес ретінде бейтарап және сындарлы оппозицияның болуынан
көрінеді.
Қоғамдағы жанжалды қарама-қарсы жақты талқандау жолымен
шешуге арналған ол жерде күш prima ratio бірінші немесе басты дәлел
дәрежесіне ие болатын тоталитарлық және авторитарлық үлгілерден
айырмасы, демократиялық үлгіде күш артқа қарай ысырылады да қор ultima
ratio соңғы дәлел ретінде қажет болған жағдайда ғана пайдалануға, ал
жанжалдар келіссөздермен, ымыраласумен, сотқа жүгінумен шешілуі ерекше
маңызға ие.
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Жалпы, демократия айтарлықтай дәрежеде қоғамдағы пайда болған
мәселелерді шешу тетіктері немесе құралы ретінде көрінеді. Бұл мағынада
оның басты бағыты көпшілік адамдарға шиеленістерді шешудің тиімді
тетіктерін жасаудан тұрады. Сондықтан демократия тәртібінде маңызды
орынды шиеленістердің және оның субъектілерінің шығу көзін анықтау
алады. Демократия – оны ешқашан қандай да бір түске жатқызылмайтын,
әртүрлі күштер қатысатын үдеріс. Ең бастысы демократияның негізгі
қағидаттарын іске асырудың қандай да болмасын жолы мен құралдарында
соңғысы сақталған.
Демократия барлық адамдардың заң алдындағы әр қоғам мүшесінің
өмір сүруге мен еркіндігі және жеке меншігі құқығына ие болуы жайлы
іргелі постулатта негізделген өмірін бейнелеп көрсетеді. Әлбетте, демократия
өзінің орнығуы мен дұрыс қалыптасуына белгілі бір жағдай жасауды
ойластырады. Әрбір адам тек өз мүддесі мен құқығын біліп қана қоймай, өз
жауапкершілігі мен өзін-өзі шектеу міндетін де сезінуі керек. Ал бұлар ұзақ
тарихи тәжірибенің нәтижесінен алынады. «Егер демократия қоғамда
көрінетін күштердің еркін ойынының кеңістігін ашса, онда бұл күштер
өздерін олардың бастамасын міндеттейтін кейбір жоғарыларға бағындырады,
– деп жазады П.И. Новгородцев. Барлық қауым мүшелерінің жалпы
байланысы мен ынтымақтастығы бастауын жоққа шығаратын еркіндік
мемлекеттік өмір негізінің өзін-өзі құртуы мен қиратуына әкеледі».
Өткен кезеңнің ойшылдары демократияның қарсыластары болмаса да
оның кемшіліктері мен қауіптің әлсіреп бара жатқанын ескерткен. Платон
демократияны тираниялықтан (зорлықпен басқару) кейінгі ең сыбайласқан
басқару формасы деп есептеді. Аристотель демократияны тиранияға
айналуға бейімділігі жағынан жоғары дәрежедегі, барлық заңды басқару
формаларының ішіндегі төменгісі деп атады. Бұл үрдісті жалғастыра келе
И.В. Гете былай деп жазады: «Көпшілік сияқты ештеңе де итермелемейді,
өйткені ол күшті көшбасшылар тобынан, бейімделген алаяқтардан,
ассимиляцияланған әлсіздерден және солардың артынан жүретін өздеріне не
керек екені жайлы ешқандай түсінігі де болмайтын тобырдан тұрады».
Демократияның қызметі жайлы өткен кезең ойшылдарының мұндай
жағымпаздықтан ада бағалаулары көптеп саналады. Бірақ ХХ ғ. тәжірибесі
толығымен
демократияның еркіндікке деген қаупін, азшылықтың не
біреудің тираниясынан көрі қатал болуы мүмкін «көпшілік тираниясы»
мүмкіндігінің әлсіреп бара жатқанын ескерткен
А. Де Токвилдің
көзқарасының дұрыстығын бекітті. Бұл жерде А.де Токвиль демократия
жолындағы мемлекеттік-саяси жүйені болмай қоймайтын заңдылық ретінде
қарастырғандардың бірі болғанын атап өткен жөн. П.И. Новгородцев бұл
ойды түсіндіре отырып, 1923 жылы былай деп жазды: «Бұл форманы
(демократияны – К.Г.) тәжірибе жүзінде бастан өткізген елдерде ол баяғыдан
қорқыныш заты болудан қалды, бірақ ол табынатын зат болудан да қалды.
Кім де кім жоққа шығаратын болса, онда өмір сүруге және әрекет етуге
болатынын көреді, кім де кім бағаласа, қандай да бір жердегі заң күшін беру
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оны шексіз дәріптеуге болмайтынын көрсетеді, себебі кемшіліктері өте көп».
Әрине, жетілген демократия жоқ және болуы мүмкін емес, бірақ барлық
кемшіліктеріне қарамастан ол белгілі болғандардың ішіндегі ең жақсы, ең
әділ басқару формасы. У. Черчилль бірде «демократия – басқалардың
барлығын есептемегенде ең жаман басқару формасы» - деген екен.
Сондықтан демкоратиялық басқару формасы шынымен де кемшіліктері бар,
көптеген шығындармен байланысты сипатталады. Бірақ адамзат қоғамның
көпшілік мүшелерінің еркіне және бір уақытта жеке адам еркіндігіне сай
келетін мұндай тиімді басқару формасын ойластырған жоқ.
Бақылау сұрақтары.
1.
Демократия ұғымы. Жалпы белгілері, тарихи түрлері мен
демократияның негізгі теориялары.
2. Қазіргі кезеңдегі демократияның Ежелгі Грекия қалаларындағы
антикалық демократиядан ерекшеленетін белгілерін атап көрсетіңіз.
3. Қазіргі Қазақстандағы демократиялық тәртіптің түрін қалай анықтай
аласыз? Өз көзқарасыңызды дәлелдеп беріңіз.
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4. Пугачев В. П. Политология. Высшее образование: Учебное пособие.
М., 2003. Гл. 8, 9, 10.
5. Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические
технологии: Учебник для студентов вузов. - М., 2000. Гл. 11, § 2.
6. Политология: Учебник для вузов //Под ред. М. А. Василика. - М.,
2004. Гл. 8.
7. Политология: Учебник // Под ред. В. С. Комаровского. - М., 2002.
Раздел II, гл. 2.
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XX веке. Нью-Йорк, 1989.
11.Даль Р. Демократия и ее критики // Пер. с англ. - М., 2003.
12.Демократия: теория и практика: Сб. ст. // Пер. с англ. - М., 1996.
13.Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах:
сравнительное исследование // Пер.с англ. - М., 1997.
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14.Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века //
Пер. с англ.- М., 2003.
15.Хайек Ф. Дорога к рабству // Пер. с англ. – М., 1992.
16.Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия // Пер. с англ. М., 1992.
2 Азаматтық қоғам және құқықтық мемлекет.
Саясаттанудың осы тақырыпқа қазіргі назары екінші дүниежүзілік
соғыстан кейінгі Шығыс Еуропадағы Кеңес Одағы орнатқан тоталитар –
коммунистік режимінен құтылу жолдарын іздеген демократиялық оппозиция
қайраткерлерінен бастамасын алады. Олар азаттық өмір және әділетті
қоғамдық құрылысты орнатуға үміттерін АҚ – мен байланыстырды, оның
себебі демократияның пайда болуы және құрылуы АҚ – ның жетістігі.
Шынында да, тарихи талдау жүргізгенде, алғашқы рет АҚ XVI ғ. Бастап
Нидерландыда, Англияда, Францияда, АҚШ – ында және басқа да елдерінде
буржуазиялық революцияларды жүзеге асырды, феодалдық билікті құлатып,
жаңа демократиялық саяси жүйені құруды бастады және мемлекеттік билікті
өз бақылауына алды.
«Бархат революциясынан» 20 жылдан кейін, қазіргі Шығыс Еуропа
елдері бұрынғы социалисттік лагерден демократияландыру бағытында көп
жетістікке жетті. Олардың көбісі БҰҰ – ның «адамзат дамуының индексі»
бойынша 70 ең дамыған елдердің қатарына жатады (осы елдер қатарына 15
бұрынғы КСРО республикалардың арасынан 3 прибалтика елдері
жататынына назар аударуға жөн). Әуелі ол АҚ – ның жетістігі. Қазіргі
кездегі өз тәуелсіздігін жариялаған бұрынғы КСРО республикаларына
кеңестік тоталитар режимінің зардабын жоюдағы және демократияны
құрудағы Шығыс Еуропа елдерінің АҚ – ның тәжірибесу өте маңызды.
АҚ дегеніміз не? АҚ терминін антик дәурінде Аристотель ғылыми
қолданысқа енгізген. Қазіргі кездегі әлеуметтік қоғамы, мемлекеттік
формалары да қатты өзгерді. Көптеген ғалымдар бұл тақырыпқа өз
еңбектерін арнады, сәйкесінше АҚ туралы көптеген теориялар пайда болды.
Батыстық демократияның көп жылдық тарихи тәжірибесі бойынша АҚ
– ның бірнеше түрі болуы мүмкін. Бірақ біз демократиялық АҚ – ның типін
ең прогресшіл және жақсы зерттелгендіктен біздің саясаттану курсы
бойынша оқимыз.
Бұл ұғымды дұрыс түсіну үшін:
Біріншіден, ұғымның мәнмәтіндік мағынасын анықтау. Бұл жерде АҚ
саяси жүйесіндегі дербес, жеке мемлекет, оппозиция ретінде түсінуге
болады. АҚ үкіметке қарсылас немесе оған серіктес болуы мүмкін. АҚ оған
тәуелсіз саяси жүйедегі екінші бөлек ретінде үкіметке қарама – қарсы ұғым.
Екіншіден, бұл ұғымның кең және тар мағынасын ажырата білу керек.
Кең мағынада - АҚ белгілі бір қоғам типін көрсетеді, ол жоғары дамыған
демократиялық батыс елдерінің қоғамы. Тар мағынасында – АҚ ХХ ғ.
Соңына қарай демократия құру бағатына бет бұрған халықтың (Латын
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Америкасы, Шығыс Еуропа, бұрынғы КСРО республикалары) белгілі бір
бөлігін көрсетеді.
Енді АҚ-ның екі типін келесі параметрлер бойынша салыстырайық:
1) Әлеуметтік–саяси мәнмәтіндік.
2) Қызметтер аясының формалары.
3) Белгілері мен сипаттамалары.
4) Мемлекетпен қарым-қатынасы.
5) Азаматтардың діл, құқықтық және саяси мәдениеті.
6) Құрылымы.
Кең мағынадағы АҚ батыс елдердің қоғамын белгілейді, яғни сол
елдерінің бүкіл халығы АҚ – ды құрады. Батыс демократиясы бірнеше
ғасырлар бойы дамуда, нарықтық экономика мен құқықтық мемлекет құрған.
Батыс қоғамының басты жетістігі – адамның құқықтары мен ерзіндігі. Ол
жердегі АҚ әуелі экономикалық және әлеуметтік салаларға назар аударуда.
Бұл салалар дербес, яғни қоғамның өмірі мен табыскерлігі азаматтармен
дербес түрінде ұйымдастырылған, жүзеге асыруда және де бақылауда, ал
үкімет азаматтардың жеке өміріне және табыскерлігіне араласпайды. Бірақ
ТЖ кезінде араласуы мүмкін (Мысалы: дүниежүзілік экономикалық кризис),
ол кезде мемлекеттің экономикаға араласуы мәжбүр және толықтай ақталған
шара. Бізде үкіметке толықтай бәрі салалар тәуелді болғандықтан, бұндай
жағадай бізге кішігірім түсініксіз. Ал батыстық АҚ бірнеше ғасырлар бойы
созылған күресте үкіметпен салаларындағы ықпалын ажырату жайында
келісімге жетті. Үкімет – саясатпен, АҚ – экономика мен әлеуметтік
салалары. АҚ–ның негізгі сипаттамасы - жеке меншіктің бар болуы. Дербес
табыстың болуы – жеке табыскерлік және жекеменшік жұмыс орындарына
жалдамалы жұмыс істеу – мемлекеттен тәуелсіз болу және оған қысым
жасауға мүмкіндігін береді. Саясат саласында АҚ – да қатысады, бірақ
азаматтардың мұндағы басты белсенділігі - олардың құқықтары мен еркіндігі
бұзылған жағдайында ғана мемлекетте қысым жасау арқылы танытылады.
Азаматтардың митингтер, демонстрациялар және т.б. заңды наразылығын
танытуға саяси құқығы бар және ол әрекеттері толықтай заңды. Азаматтар
билікті тартып алуға талапатанбайды, ол кәсіпқой саясаткерлермен саяси
партиялардың ісі. Азаматтар белгілі бір партияны қолдауға немесе
талаптарын, наразылығын көрсете алады. Наразылық акциялары құқық
нормаларынан тыс шықпайды және бейбітшіл, себебі азматтар өзінің
құқықтарын біле отырып заңды бұзбайды. Сөз еркіндігі тәуелсіз БАҚ – пен
қамтамасыздырады, оны «төртінші билік» деп атайды. Билік нақты үш
тараулары бар. Ол үшеуіде бір-бірінен тәуелсіз, дербес және заң бойынша
әрекет етеді.
Мысалы:
1) АҚШ-дағы «Уотергейт» жанжал істі еске түсірейік. Демократиялық
партия олардың сайлау алды штабындағы, «Уотергейт» қонақ үйі, заңсыз
тыңдалым бойынша жоғарғы сотқа шағым түсірді. Жоғары сот (сот
үкіметі)импичмент туралы шешім қабылдады, сенат оны қолдады да
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президент-республикашыл Никсон (атқарушы үкіметтің басшысы),
импичмент рәсімін күтпей өз еркімен қызметтін босатты.
2) 2012 ГФР президенті Кристиан Вульф «Bild» газетінің бас
редакторына президентке жағымсыз мәліметтерді бастыруға тыйым салу
арқылы қысым жасауға әрекет етті. Бірақ бас редактор оған көнбей, оған қоса
телефон бойынша К.Вульф пен әңгімесін өз газетінің беттерінде ашық
жазды. Ол іс кең жарияланды. ГФР президентінің сөз еркіндігі құқығын
бұзуға әрекеті неміс халқында нарзылық тудырды, мұндай жағдайда Вульф
лауазымын тастауға мәжбүр болды.
3) Франция президенттері Ширак пен Саркозидің жанжалдары.
Тілшілер паракорлық әрекеттерлері туралы жариялады. Оларда президенттік
мерзіміндегі заңды иммунитет болғандықтан тергеу орын алмады. Бірақ
президенттік мерзім өткен соң, олар сотқа жауап беруге шақырылды.
Ширакты айыпты деген шешім қабылдады, ал Саркози ісі бойынша тергеу
жүргізілуде.
Сонымен, батыс АҚ-на саяси белсенділік танытуда қажеттілігі жоқ,
себебі азаматтар өзіне үшін билікті адал сайлауды таңдайды, билік әрдайым
ауысуда және бақылау механизмдері едәуір жетілдірілген. Ал өзінің
экономикалық, әлеуметтік немесе азаматтық құқықтар бұзылу жағдайында
азаматтар сотқа шағымданады. Ол жерде қорғаушы да прокурор да теңді
түрде процесске қатысады, ал шешімді құқыққа негізделіп сот қабылдайды.
Сотқа қысым жасау немесе парақорлық әрекеттер туралы бізге белгісіз.
Батыс қоғамында либерализм және индивидуализм идеологиясы
тарағандықтан әр азамат демократиялық құқықтарын және еркіндігін жоғары
бағалайды, өзін тұлға екенін сезеді және өз абыройын қорғауға дайын. Батыс
АҚ-да демократиялық-саяси мәдениеті бар екенін айтуға болады. Бүкіл
халық түрлі ассоциациялар, қозғалыстар, кәсіптік одақтар, қызығушылық
топтар, діни, спорт және басқада ұйымдар, үйірмелер және т.б. көптеген
әлеуметтік байланыстармен біріккендіктен қоғамда, жалпы, ынтымақтастық
және сенімділік деңгейі жоғары. Олардың саны он-жүз мыңға жетуі мүмкін.
Мұндай ұйымдардың бастаушылары азаматтардың өзі болып келеді.
Коммерциялық емес ұйымдар (КЕҰ) мен үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ)
үлкен рөл атқарады. Оларды «үшінші сектор» деп атайды. Кейбір
саясаткерлер оларды АҚ-ның басты институттары деп санайды. Олар заңға
сәйкес тіркеудін өтеді, әрекет бағдарламасы бар және үкіметпен тығыз
байланыста әрекет етеді. Бұл ұйымдардың басты адам құрамы – еркін
адамдар (волонтер). Олар: құқық қорғау, табиғатты қорғау және басқа да
пайдалы қызметтерді көрсетеді. Оларды жарым-жарты мемлекет
қаржыландырады, бірақ көбісі фирмалар бөлген гранттар мен бонустар және
қайырымдылық қорлар арқылы қаржыландырылады. Олар биліктің тәуелсіз
серіктестері және олар өзінің жарғылар бойынша дербес түрінде әрекет етеді.
Олар билік өкілдерінің жұмыстағы қателіктерін жария қылып, оларды жиі
ұялтады. Бірақ үкімет шенеуніктердің саны салыстырмалы аз болғандықтан,
соған сәйкес бүкіл қиындықтарды шешуге күш жетіспеушілігінен, оларды өз
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көмекшілер ретінде көреді. КЕҰ-ры мен ҮЕҰ – дардың әрекеттері мен
қызметтері халыққа пайда тигізеді және оларды біріктіріп мемлекетте
тұрақтылықты нығайтады, сол себептен ел басшылары оларды жоғары
бағалайды. Жалпы айтқанда, АҚ-ды заңды билік көзі деп атауға болады.
Осыны кең мағынасындаған АҚ –ды түсінеміз, яғни батыс қоғамы
туралы айтқан жағдайда.
АҚ
тар
мағынасында басқаша суреттеледі.
Бұл
түсінік
демократизацияның үшінші толқынының елдеріне лайықты (1974-1990 жж.):
Латын Америкасы, Шығыс Еуропа, бұрынғы КСРО республикалары. Бұл
елдерде тек қана саяси белсенді халық бөлігіне бұл түсінікке лайықты, яғни
бүкіл қоғам емес. Бұл адамдар наразылық таныту акцияларына, митингтерге
қатысады, оппозициялық партияларды және қозғалыстарды құрады, биліктен
өз талаптарын орындауға қол жеткізеді. Бұл жерде АҚ-ның құрылысы
батыстық АҚ-на ұқсас, олар – шағын және орта бизнес (табыскерліктер),
түрлі ассоциациялар және азаматтардың әртүрлі ұйымдары. Бірақ саны
жағынан ол халықтың азғантай бөлігі ғана. Мысалы, қазірігі Ресей халқының
– 2%-ы ғана құрайды. Мұнда АҚ негізінен үлкен сан миллиондаған
қалаларда шоғырланған. Олардың құрылымы жоғары білім алған, орташа
немесе одан да көп табысы бар жастардан құрылған, әлеуметтанушылар
оларды «орташа топ»(средний класс) деп атайды. Ал батыс әлеуметтік
құрылымында «орташа топ» халықтың басым көпшілігін құрайды. Тағы бір
айырмашылығы, бұл жердегі АҚ мен биліктің арасындағы қарым-қатынасы
қатты саясаттандырылған және ашық күрес сипаттамасына ие болды, бірақ
ол әлі бейбітшілік күйінде танытылады. Билік митингілерді ұйымдастыру,
наразылықты танытуға АҚ-ға бөгет жасайды, наразылық танытушыларды
күшпен тартады, АҚ-ның өкілдерін қудалайды, КЕҰ-на және ҮЕҰ ға
әкімшілік қысым танытады, сол себептен ондай ұйымдардың саны соңғы
кезде екі есеге азайды. АҚ-ның саяси тобы билік өкілдерінің парақорлық
әрекеттерін ашады, сайлаудың жаппай бұрмалау әрекеттерімен күреседі.
Билік өз тарапынан оданда қатал жазалар енгізу арқылы заңнамаға өзгерістер
енгізеді, оппозиция жетекшелеріне жалған іс қозғайды, тәуелсіз БАҚ-на
қысым жасайды және т.б.
Құқықтық мемлекет
Құқықтық мемлекет дегеніміз мемлекеттің өзі, әлеуметтік
қауымдастықтар, жеке тұлғалар құқықты сыйлап оған тең қатынаста болатын
мемлекеттік биліктің түрін білдіреді. Құқық бұл жағдайда мемлекет, қоғам
және жеке тұлғаларды байланыстыратын тәсіл болып табылады.
Құқықтық мемлекеттің қағидаттары:
- құқықтың объективтілігіне сәйкес келетін заң шығарушы жүйелер
құру;
- заңда адамның табиғи жаттанбаған демократиялық құқықтарының
кең топтамасын орнықтырып, оларға нақты материалдық және басқа
кепілдіктер беріліп, қандай да бір бөгде жағдайлардан берік қорғау;
- барлығының заң және соттың алдындағы теңдігі.
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Құқықтық мемлекеттің белгілері:
- заңның үстемдік құруы, мемлекеттің заңмен «байланысы»: барлық
мемлекеттік
органдар, лауазым иелері, қоғамдық ұйымдар, азаматтар
өздерінің іс-әрекеттерінде қоғамдық және мемлекеттік өмірдің барлық
салаларында заңның талаптарына бағынуы тиіс;
- құқықтық мемлекеттің заңдары да құқықты қорғауы қажет, яғни:
қоғамның әділеттілік жөніндегі түсінігіне барыншы сәйкес келуі; сол
халықтың тиісті уәкілетті органдары арқылы қабылдануы; орнатылған
тәртіпке сәйкес қабылдануы тиіс; заң баспалдақтары да сақталуы қажет: олар
конститутцияға да, бір-біріне де қайшы келмеуі керек;
адам
құқығы
мен
еркіндігін
қорғау
және
сақтау:
мемлекет өзінің заңдарында адамның негізгі құқығын жариялап қана қоймай,
оларды іс жүзінде нақты қорғауы тиіс;
- биліктің бөлінісі қағидатын дәйекті түрде жүргізу, «іркіліс пен
қарама-қарсылық» жүйесін құру, биліктің барлық тармақтарының өзара
бірін-бірі тежеуі және бақылауы қажет;
- мемлекет пен азаматтың өзара жауапкершілігі: заңды бұзғаны үшін
заңда көрсетілгендей заң бұзушының қандай тұлға екендігіне қарамастан
жауапкершікке тартылуы тиіс. Бұл қағидаттың кепілдігі тәуелсіз сот.
Құқықтық мемлекетті құрудың және қызмет етуінің алғышарттары:
- еркін кәсіпкерлік пен көптүрлі жеке меншіктің түрлеріне негізделген
өндірістік қатынастар. Жеке тұлға экономикалық жағынан тәуелсіз және
дербестікте болуы қажет. Экономикалық жағынан дербес азамат қана саясиқұқықтық салада мемлекетке тең құқылы серіктес бола алады;
- демократиялық құрылыс, конституционалдық және парламентарилік,
халықтың тәуелсіздігін, билікті зорлықпен тартып алушылықты ауыздықтау;
- адамдардың саяси және құқықтық санасының жоғарылығы, қоғам мен
жеке тұлғалардың саяси мәдениеті, мемлекеттік және қоғамдық істерді
басқаруға саналы түрде қатысу керектігін түсіну;
- заңды шынайы түрде сыйлауды қамтамасыз ететін іштей қарамақарсылықта болмайтын заңнамалар жүйесін құру (заңдық алғышарты).
Құқықтық мемлекет тиімді жұмыс істеу үшін азаматтық қоғам сияқты
тең құқылы әріптес болуы тиіс. Азаматтық қоғам жеке тұлғалардың өзара
қатынастарының шексіз еркін аймағын құрайды. Ол өздерінің жеке бас
мүдделерін жүзеге асыратын, таңдау дербестігіне ие еркін адамдардың өзара
әрекеттесетін әлеуметтік, экономикалық, мәдени кеңістігі түрінде көрінеді.
Құқықтық мемлекет қоғам мен жеке адам еркіндігі ұлғаюының
маңызды сатысы. Оны құрушылар әркімге жағымсыз (тыйым
салынғандардан еркін) еркіндік беру мен бәсекелестікті көтермелеу
барлығына пайда келтіріп, жеке жауапкершілік пен белсенділікті жоғары
деңгейге көтеру ең ақырында жалпыға ортақ игілікке қол жеткізеді деп
есептеді. Алайда олай болмады. Құқықтық мемелекет көтерген жеке бас
еркіндігі, құқықтық теңдік және мемлекеттің азаматтық қоғамның істеріне
араласпауы экономиканы монополиялау мен оның ауық-ауық дағдарысын,
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қатал қанаушылығын, әлеуметтік теңсіздік пен тап күресін тоқтата алмады.
Тереңге кеткен теңсіздік азаматтардың тең құқықтығын құнсыздандырып,
конститутциялық құқықты пайдалануды үстем таптың пайдасына
айналдырды.
Құқықтық және әлеуметтік мемлекеттің арақатынасы.
Классикалық либералдық түрдегі құқықтық мемлекеттің жетілмеуінің
конструктивті жауабы, сонымен қатар әркімге материалдық еркіндік пен
қоғамда әлеуметтік әділеттілік пен теңдік орнатпақшы болған пәрмендіәкімшілікті социализм әлеуметтік мемлекеттің теориясы мен практикасы еді.
Әлеуметтік мемлекет – бұл әр азаматтың құрметті өмір сүруін, әлеуметтік
қорғалуын, өндірісті басқаруға қатысуын, қоғамда тұлғаның өзін жүзеге
асыруына барынша біркелкі мүмкіндіктер жасауды қамтамасыз ететін
мемлекет.
Мұндай мемлекеттің іс-әрекеті қоғамда жалпы игіліктер мен
әлеуметтік әділеттілікті орнатуға бағытталған. Ол мүліктік және басқа
әлеуметтік теңсіздіктерді жойып, жоқ-жітіктерге көмектеседі, барлығын
жұмыспен және т.б. да қайнарларды тауып беруге, қоғамда тыныштықты
сақтауға, адамның өмір сүру үшін қолайлы орта қалыптастыруға әрекет
етеді.
Жеке және өз бетінше жауапкершілік пен белсенділік. Ол «жеке
тұлғаның бастауымен атқаратын істерін қоғамдастыққа тануға болмайды
дегенді білдіреді. Қоғамдастық өте қажет болған жағдайларда ғана «көмек
көрсетуге тиіс». Қазіргі әлеуметтік мемлекеттің қызметі көпқырлы. Олар
ұлттық табысты тұрмысы нашарларға қайта бөлу, кәсіпорындардағы
жұмысшылардың құқықтарын қорғау мен жұмыспен қамту саясаты,
әлеуметтік қамсыздандыру, ана мен отбасын қолдау, жұмыссыздарға,
қарттарға, жастарға қамқорлық, барлығына қолжетімді білім беру, денсаулық
сақтау, мәдени және т.б. жетілдіру. Әлеуметтік мемлекет өзінің мақсаты мен
қағидаттарын құқықтық мемлекеттілік түрінде жүзеге асырады, алайда
қоғамды гуманизациялау жолында көп жағдайда алда келеді, ережелерді
әділеттілік жағынан жетілдіріп, жеке тұлғалардың құқығын кеңейтуге
тырысады. Мемлекеттік құрылымның әлеуметтік және құқықтық
қағидаттарының арасында бірлік те, қарама-қайшылық та бар. Олардың
бірлігі екеуінің де жеке тұлғаның игілігін қамтамасыз етуге
арналғандығында: бірінші – азаматтардың билікке және бір-біріне қатысты
дене қауіпсіздігін, жеке бас еркіндігін, ең бастысы адамның жеке және саяси
құқығының нақты шекаралары мен деспоттыққа қарсы кепілдікті
мемлекеттің көмегімен анықтап орнату; екінші – әр адамның еркін және
лайықты өмір сүруінің материалдық жағдайы мен әлеуметтік қауіпсіздігі. Ал
олардың арасындағы қайшылықтар
құқықтық мемлекеттің түпкі
жоспарларымен азаматтардың материалдық және мәдени жағдайларын
қамтитын қоғамдық байлықты бөлуге қатысты сұрақтарға араласып кетпеуі
тиіс. Әлеуметтік мемлекет болса, нарықтық шаруашылықтың жеке меншік,
бәсекелестік, іскерлік, жауапкершілік және т.б. сияқты негіздеріне зиян
келтірместен тікелей осымен айналысады, жаппай әлеуметтік масылдықты
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тудырмауға тырысады. Әлеуметтік мемлекеттің игіліктерді бірдей тең етіп
бөлудің көмегімен барлығының әл-ауқатын арттыруға тырысқан кеңестік
қалыптағы социализмнен айырмашылығы, алдымен өндіріс қарқынын
әркімнің жеке жауапкершілігі мен белсенділігін арттыра отырып, әркімге
құрметті өмір сүруін қамтамасыз етуге бағыттайды. Қазіргі кезеңде мемлекет
құқықтық және әлеуметтік қағидаттардың үйлесімділігін табуға талпынады.
Азаматтық қоғамның негізі – еркін азамат. Әлеуметтік еркіндік
адамның қоғамда өзін жүзеге асыруына мүмкіндіктер жасайды. Азаматтық
қоғамның өмір сүруінің маңызды жағдайлары шаруашылықты нақты бағалау,
әлеуметтік мәселелерді көріп оны шешудің жолдарын айқындау,
жариялылық пен азаматтардың жоғары дәрежедегі ақпараттандырылуы
болып табылады.
Сонымен, азаматтық қоғамның табысты қызмет етуінің негізі болатын
жағдайлар соған сәйкес заңнама және оның өмір сүру құқығының
конститутциялық кепілі болып табылады.
Азаматтық қоғамның өмір сүру қажеттілігі мен мүмкіндігі оның
қызметін айқындауға негіз тудырады. Азаматтық қоғамның атқаратын
міндеті – қоғамның материалдық, әлеуметтік және рухани қажеттіліктерін
толық қанағаттандыру.
Азаматтық қоғамның құрылымы және оның белсенділігінің негізгі
бағыттары
Азаматтық қоғам құрылымдық түрде барлық қоғамдық салаларда
өзінің ұйымдары мен бірлестіктері арқылы көрініс тапқан. Олардың басым
бөлігі экономикалық, саяси-әлеуметтік және рухани салаларға жатады.
Экономикалық салада азаматтық қоғамның мемлекеттік емес
кәсіпорындар (өнеркәсіппен, саудамен, қаржылық және басқалар) арқылы
пайда болған кең торабы қызмет етеді.
Бұл кәсіпорындар туралы,
біріншіден, олардың қазіргі демократиялық мемлекеттерде шексіз көпшілігін
құрайтындығын айтуға болады (Англияда, Францияда, Австрия және басқа
Батыс Еуропа елдерінде барлық кәсіпорындардың 4/5 – мемлекеттік емес. Ал
АҚШ та тіптен мемлекеттік өнеркәсіп пен сауда кәсіпорындары, мемлекеттік
коммерциялық банктер де жоқ). Екіншіден, мемлекеттік емес бола тұра олар
нарықтық экономика жағдайында одан шығатын экономикалық қауіпқатерлер, банкротқа ұшырау мүмкіндігі, қатал бәсекелестік күрес және т.б.
барлық өзінің салдарларымен пайда болады және қызмет етеді.
Нарық
аппаттарының
салдарларын
болдырмау
мақсатында
шаруашылық саласының кәсіпорындарының қалыпты жұмыс істеуінің
маңызды жағдайлары үшін мемлекеттен экономикалық және саяси
тұрақтылықты қамтамасыз етуді талап ете отырып, бизнестің көптеген
ұйымдары мен бірлестіктері құрылуда. Тіптен нарықтық экономика
құрылысын жаңа ғана бастаған Қазақстанда іс жүзінде шаруашылық
үдерістерінің барлық жаңа субъектілері (копперативтер, акционерлік
қоғамдар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, биржалар және т.б.)
азаматтық қоғамның экономикалық саласын құрайтын өздерінің ұйымдарын,
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қауымдастықтарын, клубтарын, орталықтарын және басқа да түрдегі
бірлестіктерін құрды.
Азаматтық қоғамның экономикалық саласын ұйымдастырудың нақты
мақсаттары әр елде әр уақытта өзгеруі мүмкін, алайда магистралдық,
стратегиялық бағыттарынның белсенділігі өзгеріссіз қалады. Бұл бағыттарды
қалыптасып келе жатқан азаматтық қоғамға да тән екенін ескере отырып
қарастырамыз:
1) Бұл ұйымдарға кіретін кәсіпорындардың мүдделері мен құқықтарын
қорғау. Бұған мемлекеттік биліктің жоғарғы орындарына құқықтық актілер
мен ережелер жобаларын дайындау немесе оларды сараптауға өздерінің
өкілдерін қатыстыру арқылы қол жеткізеді.
2) Кәсіпорынның (ішкі және сыртқы нарығындағы) экономикалық
бағытын барынша нығайту: алдағы жоспарларды іске асыруда қаржы
көздерімен (соның ішінде мемлекеттің көмегі) қамтамасыз ету, шаруашылық
жүргізудің жаңа түрлерін енгізу арқылы, жаңадан өнім өткізу нарығын
игеру, кәсіпорынды ұйымдастыруға кіретін жұмыс шарттарының барлық
жиынтығын оңтайландыру.
3) Кәсіпкерлердің кәсіби шеберлігі мен мамандық іскерлігін бизнес
мектептері мен орталықтарын құру, сонымен қатар конференциялар және
іскерлік кездесулер өткізу арқылы жетілдіру.
Әрине,
азаматтық
қоғамның
экономикалық
салаларындағы
ұйымдастырулар осы белгіленген бағытта өзінің барлық күшін
топтастырады. Бірақ мұнымен олардың белсенділігі тұйықталмайды.
Азаматтық қоғам экономикалық салада жалпы кәсіпкерлік жүйесін дамыту
мен нарықтық қатынастарды жетілдіруде көп жұмыс атқаруда.
Азаматтық қоғамның саяси-әлеуметтік саласы: қоғамдық-саяси
ұйымдар және қозғалыстар; азаматтардың қоғамдық белсенділігінің алуан
түрлері (митингілер, жиналыстар, демонстрациялар, ереуілдер); тұрғылықты
жері немесе еңбек ұжымдарындағы қоғамдық өзін-өзі басқару орындары;
мемлекеттік емес көпшілік ақпарат құралдарын қамтиды.
Бұл сала саяси партияларды қамти ма? Бұған дәл мағынасындағы
жауап жоқ. Өйткені, егер қандай да бір саяси партия басқарушы болса, демек
ол мемлекеттік құрылымға, мемлекеттің билік органдарына қосылады,
сондықтан да ол азаматтық қоғамның субъектісі бола алмайды. Алайда
көппартиялық жағдайында билікке қатысы жоқ кейбір саяси партиялар
(кейде олар ондап саналады) азаматтық қоғамның белгілеріне толығымен
сәйкес келеді. Олар мемлекеттік емес бірлестіктер (ұйымдар) болғандықтан,
мемлекеттен тәуелсіз және өздерінің мүдделерін жүзеге асыруға тырысады.
Азаматтық қоғамның әлеуметтік-саяси саласының бірлестіктері мен
ұйымдары азаматтық қоғамның барлық субъектілері сияқты қоғамдық
белсенділік негізінде құрылып іс-әрекет етеді. Кәсіпкерлер де, жалдамалы
жұмысшылар да өздерінің әлеуметтік мүдделерін осы ұйымдар арқылы
жүзеге асыруға тырысады. Көбінесе жалдамалы еңбекті пайдаланумен
байланысты кәсіпкерлер одағы меншік иелерінің ұжымдық мүдделерін
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бейнеледі. Бұл мүдделерге еңбек жаңжалдарын бейбіт жолмен реттеу,
ереуілдері болдырмаудың алдын алу, жұмысшылардың кәсіподақ мүшелігіне
өтпеуіне (ынталандыру арқылы) көздерін жеткізу жатады. Кәсіпкерлер
қоғамы еңбек ақы төлеу деңгейін, жұмыс аптасының ұзақтығы және көптеген
басқаларға да қатысты бірыңғай саясат жүргізуге тырысады.
Еңбеккерлердің әлеуметтік мүдделері экономикалық мүдделермен де
тығыз байланысты. Әлеуметтік түрлердің экономикалық мүдделерге жетудің
құралы болатын кездері аз емес. Осындай түрлердің бірі, қоғамдық
бастамалар негізінде барлық демократиялық елдерде кең таралған
жұмысшылар ұйымдары мен бірлестіктері өздерінің әртүрлі мүдделерін
жүзеге асыру үшін құрылған кәсіпорындардағы жұмысшылар өкілдіктері. Ол
барлық демократиялық елдерде заңмен мақұлданып ресми қызмет атқарады,
оның мүшелері қудалау мен жұмыстан шығарылудан заңды түрде қорғалған.
Кәсіпорындарда жалдамалы еңбек ұйымдарының құқы мен атқаратын
міндеттері қандай? Біріншіден, мұндай өкілеттіліктер жұмысшылардың
еңбек төлемдерінің деңгейіне, еңбектің қорғалуына, еңбек қатынастары,
жұмыс тәртібі, жұмыс аптасының ұзақтығы, кәсіби аурулар, ақылы демалыс
ұзақтығы, зейнетақымен қамтамасыз етуге қатысты талаптарын зерттеп,
жинақтап қорытуға құқылы. Екіншіден, бұл ұйымдардың міндетіне –
кәсіпорын ұжымына арналған әртүрлі әлеуметтік мекемелерді басқаруға
қатысу жатады. Бұлар – тұрғын үй қоры, демалыс үйлері, асханалар,
кітапханалар, спорттық және мәдени кешендер.
Азаматтық қоғамның рухани саласы көпшілік алдында өз пікірін
айтуға нақты мүмкіндіктер жасап; ой мен сөз еркіндігін, шығармашылық
бірлестіктердің өз бетінше жұмыс істеуін және тәуелсіздігін қамтамасыз
етуді көздейді. Ол адамдардың өмір сүру дағдысы, олардың адамгершілігі,
ғылыми шығармашылығы, рухани жетілуімен
тікелей байланысты.
Азаматтық қоғам ұйымдарына солардың ішінде әртістер, ғылыми
қызметкерлер,
әдебиетшілер бірлестіктері сияқты көптеген мысалдар
келтіруге болады.
Сонымен біз, азаматтық қоғамның ұйымдары пайда болып қызмет
атқаратын қоғамдық салаларға сәйкес азаматтық қоғамның құрылымын
көрдік. Олардың қызметі, негізгі мақсаты мен міндеттерінің бағыты үш
қоғамдық маңызды - экономикалық, әлеуметтік-саяси, рухани сала
мысалында қарастырылды. Азаматтық қоғамның құрылымы негізінен
горизонтальді түрде болып келетіндегін айтар болсақ: азаматтық қоғамның
барлық ұйымдары өз бетінше біріккен, өзін өзі басқаратындар қатарына
жатады. Дегенмен азаматтық қоғамда өздері мүшесі болып табылатын
бірыңғай ұйымдар жергілікті органдарға біріккен кезде пайда болатын
вертикальді байланыстардың да болатындығы жоққа шығарылмайды.
Азаматтық қоғам және мемлекет.
Азаматтық қоғам мен мемлекеттің өзара қатынасы ең маңызды
мәселелердің бірі болып табылады. Ол азаматтық қоғаммен бірге пайда
болды. Бұл мәселе жайында әр заманның ірі ғалымдары ой толғаған болатын.
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Кім бірінші орынға шығады. Кім кімнен жоғары тұр: азаматтық қоғамнан
мемелекет пе, немесе мемлекеттен азаматтық қоғам ба? Бүгінгі күні бұл
сұрақтар талас тудырып отыр. Демократиялық елдердегі нақты орныққан
жағдайларға қатысты айтар болсақ, шындығында, кімнің қолында саяси
билік болса, сол алға шығатынын көреміз. Сонымен қатар азаматтық қоғам,
онымен мемлекет санасатындай ірі қоғамдық күш екенін атап өткен жөн.
Мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара қандай қарым-қатынаста
болатындығын, оларды жалпы қоғамға пайдалы, жемісті ететін
ынтымақтастығының нақты түрлері қандай екендігін қарастырайық.
Азаматтық қоғам мен мемлекет үнемі бір-біріне ымырашылдық
танытатыны белгілі. Азаматтық қоғам мемлекеттен өзінің ұсыныстары
арқылы (бәрінен бұрын материалдық), мүдделерін, талаптарын, өтініштерін
және т.б қолдауын талап етеді. Мемлекет азаматтық қоғаммен сан түрлі
келісім жасайды: бұл азаматтық бастамаларды зерттеу (оларды қолдау
немесе мақұлдамау), көптеген қоғамдық ұйымдар, бірлестіктер, қорлардың
белсенділігін арттыру үшін материалдық қаражаттың бөлінуі.
Іс жүзінде қазіргі барлық демократиялық елдерде билік жүйесінің
құрылымында азаматтық қоғамның ұйымдарымен байланыс орнату үшін
арнайы органдар ұйымдастырылып қызмет атқарады. Олардың жұмыс істеу
бағыты мен түрлері сан-алуан: осы ұйымдарды тіркеу, оларға (кеңес беру,
қаржыландыру) жағынан көмектесу, олардың қызмет етуіне қолайлы
жағдайлар жасау. Мысалы, Ұлыбританияда көптеген жылдар бойы арнайы
мемлекеттік орган – Қайырымдылық бойынша комиссия жұмыс істейді. Ол
қызметтері кедейлерге көмек беруге, шіркеуді қолдауға, азаматтардың
денсаулығын сақтауға, Ұлыбритания азаматтарын тең мүмкіндіктермен
қамтамасыз етуге негізделген қайырымдылық ұйымдары мен қорларды (бұл
елде олар көптеп саналады) тіркейді. Комиссияның маңызды қызметі
қоғамдық ұйымдарға (әсіресе материалдық) көмек көрсету болып табылады.
Арнайы орган Қайырымдылық жөніндегі комиссия сияқтыдан басқа
мемлекет пен азаматтық қоғамның тағы бір кең таралған байланыс түрі бар.
Сөз азаматтық қоғам ұйымдарының өкілдері Парламент пен Үкіметте жұмыс
істейтін әртүрлі кеңестер мен комиссияларға кіретіндігі жөнінде болып отыр.
Олар анда-санда саяси биліктің өкілетті органдарының депутаттары да бола
алады. Азаматтық қоғамның өкілдері қоғамдық пікірдің жағдайы мен
азаматтық қоғамның нақты мәселелеріне тиісті бағалы мәліметтерге ие бола
отырып, Парламент комитеттері мен комиссияларында білікті маман және
сарапшы ретінде сөз алады.
Азаматтық қоғам мен мемлекеттің өзара әрекеті туралы мәселені
қарастыру бірнеше маңызды қорытындылар жасауға септігін тигізді.
1) Азаматтық қоғам «іркіліс» пен «қарама-қарсылық» жүйесіндегі
саяси биліктің шексіз үстемдікке ұмтылуын тежеудің маңызды және қуатты
тетіктерінің бірі болып табылады. Оның бұл уәкілдікті атқаруы үшін
құралдары жеткілікті: референдумдар мен сайлау компанияларына белсене
қатысу, қоғамдық пікірді (әсіресе, тәуелсіз телевизиялық арналардың
109

көмегімен) қалыптастырудағы зор мүмкіндіктер, қайсы бір мемлекеттік қайта
құруларға қарсылық науқанын ұйымдастыру мүмкіндігі.
2) Азаматтық қоғамның өзі (оның өте көп ұйымдары мен бірлестіктері)
мемлекеттің қолдауын қажет етеді. Сондықтан да ұйым өкілдері мемлекеттік
органдардың жұмысына белсене араласады. Азаматтық қоғамның ұйымдары
мемлекеттен тәуелсіз, өзін-өзі ұйымдастыратын және өзін-өзі дамыта отырып
мемлекетпен әртүрлі өзара қарым-қатынас жасайды.
3) Өз кезегінде мемлекет те азаматтық қоғаммен қарым-қатынас
жасауға зор қызығушылық танытады. Бұл бірнеше себептермен түсіндіріледі:
- азаматтық қоғамның өзі билік басындағы саяси күштердің
сайланбалы өкімет өкілеттілігінің бастауы болып табылады;
- азаматтық қоғам ұйымдарымен арадағы байланыстар мемлекет үшін
қоғамдағы жағдайлар жайында, олардың мүдделерінің, көңіл-күйлерінің
үстемдік құрып тұрған саяси партиямен қатынасы туралы ірі көлемдегі
ақпараттар көзі болып табылады;
- азаматтық қоғам тарихи қиын кезеңдерде (экономикалық
дағдарыстар, соғыс және т.б.) мемлекетті қолдайтын алып күшке айналады;
- азаматтық қоғамның ұйымдары арасында мемлекеттің көмегін қажет
ететіндері де аз емес, дегенмен мемлекетке қаржылық көмек көрсететіндер де
(банктер қауымдастығы, кәсіпкерлер одағы және т.б.) бар.
4) Азаматтық қоғамның өзгешелігі, оны құрайтын ұйымдардың
дербестігі мен тәуелсіздігі олардың іс-әрекетін болжауға болмайтындығын
жоққа шығармайды. Сондықтан да мемлекет оның дамуын қадағалауға
арналған түрлерін құрғаны жөн.
Ондай түрлерге жоғарыда
қарастырылғандай биліктің әртүрлі құрылымдарындағы азаматтық қоғам
ұйымдарының өкілдіктері, қоғамдық ұйымдар мен мемлекет өкілдерінен
тұратын бірлескен органдар құру жатады.
Жалпы демократиялық құрылыс азаматтық қоғам мен мемлекеттің
өзара тығыз қарым-қатынасы саяси және экономикалық тұрақтылықтың
негізі деп болжам жасайды.
Азаматтық қоғам мен мемлекеттің қарама-қарсы келуі мүмкін
екендігіне қарамастан, ол ұзаққа бармайды. Бұндай күйді болжау
оптимистікке жатпайды.
Бақылау сұрақтары.
1. «Азаматтық қоғам» түсінігінің мазмұны кандай?
2. Азаматтық қоғамның қалыптасуындағы меншік пен кәсіпкерліктің
рөлі қандай?
3. Азаматтық қоғам мен адам құқығы тұжырымдамаларының арасында
байланыс бар ма?
4. Азаматтық қоғамның құрылымы қандай?
5. Азаматтық қоғамның экономикалық саласы қызметінің мазмұны мен
түрін ашып көрсетіңіз.
6. Азаматтық қоғамның әлеуметтік және рухани саласының мазмұны
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мен қызметінің түрлері қандай?
7. Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамның қалыптасуына
қандай факторлар игі әсер етіп, қандайы оған бөгет жасайды?
8. Қазіргі Қазақстандағы қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстардың ісәрекетінің түрлері мен әдістерін ашып көрсетіңіз.
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VIII тарау. Адам құқығы мен еркіндігі
1. Сот пен трибунал алдындағы теңдік, сот арқылы көпшілік алдында
iстiң әдiлеттi қаралуы құқығы (14-бап).
2. Заңдарға керi күш келтіруге тыйым салынады (15-бап).
3. Әрбiр адам, қай жерде болмасын, құқық субъектiсi ретiнде
танылуына құқылы (16-бап).
4. Жеке өміріне қол сұғылмау, өзінің және отбасының құпиясы болуы,
ар намысы мен абыройын қорғау (17 бап).
5. Әрбiр адамның ой-пiкiрі, ар-ождан және дiн бостандығына құқығы
бар (18 бап).
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6. Әрбiр адам өз ой-пiкiрiн еш кедергiсiз ұстануға құқылы (19 бап).
7. Әрбiр адамның басқалармен бiрiгiп қауымдастықтар құру
бостандығына, оның iшiнде кәсiподақтарды құрып, оларға өз мүдделерiн
қорғау мақсатымен кiруге құқығы бар (22 бап).
8. Тiкелей өзi, сондай-ақ ерiктi түрде сайланған өкiлдер арқылы
мемлекет iстерін жүргiзуге қатысу құқығы (25 бап).
9. Барлық адамдар заң алдында тең (26 бап).
Адам құқығы туралы жалпыға ортақ декларацияның 22-27 баптары
адамның экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтарын анықтайды
(оларды екінші ұрпақтың құқықтары деп атайды) Кейінірек бұларды
экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы халықаралық
пактіде баяндалады:
1) Еңбек ету құқығы (6 бап).
2) Әдiлеттi және қолайлы еңбек ету жағдайына ие болу құқығы (7 бап).
3) Кәсiптiк одақтарды құру және осындай ұйымдарға өзiнiң таңдауы
бойынша кіру құқығы (8 бап).
4) Әлеуметтiк қамтамасыз ету құқығы (9 бап).
5) Жанұяға кең ауқымды қорғау мен жәрдем көрсетiлуi құқығы (10
бап).
6) Жеткiлiктi тамақтануын, киiмi мен баспанасын қамтитын, жеткiлiктi
тұрмыс деңгейiнде өмiр сүру құқығы (11 бап).
7) Дене және психикалық саулылығының ең жоғары деңгейiне қол
жеткiзу құқығы (12 бап).
8) Адамның жеке басының және сана-сезімінің толық кемелденуiне,
адам құқықтарына деген құрметтi нығайтуына бағытталған бiлiм алу құқығы
(13 бап).
Адам құқығының қағидаттары. Мемлекеттер келіскен Халықаралық
қауымдастық бірнеше негізгі қолданылатын қағидаттарды қалыптастырған.
Осы қағидаттарға сәйкес:
1) Адам құқығы құрамдас. Бұл дегеніміз, құқықтарды жоғалту мүмкін
емес, себебі олар адами тіршілік деректігіне қатысты.
2) Олар бөлінбейді, өзара тәуелді және өзара байланысты. Ол дегеніміз,
адамның түрлі құқықтары қолданылуы бойынша бір-бірімен өзара
байланысты және жеке қарастырылмайды. Бір құқықтың жүзеге асырылуы
басқа құқықтардың жүзеге асырылуына байланысты, бірде-бір құқық басқа
құқықтардан маңыздырақ болуы мүмкін емес.
3) Олар әмбебап, яғни ешқандай айырмашылықсыз, оның нәсіліне, тері
түсіне, жынысына, тіліне, дініне, саяси немесе басқа да пікірлеріне, ұлттық
немесе әлеуметтік тегіне, мүліктік, сословиелік немесе басқа да жағдайына
қарамастан, әркім адам құқығын қолдануға құқылы.
Адам құқығына байланысты жағдайлар.
Жоғарғы немесе төменгі деңгейде болмасын адам құқығы кез келген
жерде бұзылады. Дегенмен, дамыған демократиялық мемлекеттерде адам
құқығын бұзушылық төменгі деңгейде. Бұл мемлекеттерде құқықтық
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мемлекет орнатылған, толысқан қоғамы бар, тәуелсіз БАҚ және
постиндустриалды күшті экономика қоғамдық сана негізгі демократиялық
құндылықтарды игеріп, өзіндік адам құқықтарын жақсы біледі.
Постсоветтік кеңістікте жағдай әлде қайда нашар. Страсбургтегі адам
құқықтары жөніндегі Еуропалық сотқа Ресейден, Белоруссиядан, Украинадан
және басқа жақтардан көптеген арыздар түсуде. Арыздардың негізгі бөлігіәлеуметтік және экономикалық құқықтардың бұзылуы, содан кейін құқық
қорғау органдарына қиянат ету арқылы азаматтық құқықты бұзып және
соттық билікке көңілі толмаушылық, сондай-ақ олар соттық шешімнің
лайықсыз атқарылуымен байланысты. Яғни сот жұмысы арқарылып шешім
қабылданады, алайда ол қағаз бетінде қалады. Сонымен қатар сот саясаттық
дәлелдер бойынша қылмыстық істерді шығарады. Бас бостандығынан айыру
жерлеріндегі ұстау жағдайлары қиын болып табылады, тергеу изоляторында
және түрмеде, жаппай қинау қолданылады.
Қылмыстық заңнама
бұрынғыдай жазалаушылық сипат алу үстінде. Пенитенциарлық жүйе өз
міндетін дұрыс атқармайды. Шегінген адамды қайта тәрбиелеп, оны заңға
бағынышты етіп бостандықтағы қалыпты өмірге әкелудің орнына, жазаларын
өтегендер ызалықпен түзелмес әлеуетті қылмыскер болып шығады.
Заңды сыйламаушылық, «телефондық құқық», басшылықтың өз
бетінше қылықтары, құлдық көнгіштік және барлық мемлекет апаратының
бөлімдерінің терең сыбайластығы мен халықтың құқықтық сауатсыздығы осының барлығы адам құқығы мен Конституция қағидаттарына қарсы
келетін факторлар болып табылады.
ҚР қазіргі адам құқығын қорғайтын заңдар жаман емес, олар жалпыға
бірдей қабылданған халықаралық стандарттарға сәйкес келеді. Негізгі мәселе
заңшығарушы базаның ахуалы емес, адам құқығының орындалуымен қатар
құқық қолданылатын практикамен байланысты,. Жағдайды жақсарту үшін
теория жағынан алғанда не жоғарыдан немесе төменнен өзгертуге болады.
Алайда, саясаттық элита не еркіндік, не тілек білдірмейді, ал азаматтық
қоғам, өкінішке орай, жоқ.
Бірақ дұрыс жақтары да бар. Ресейдің омбудсмені В.П. Лукиннің сөзі:
«Міне қараңыздар: біздің сотты бәрі балағаттайды, алайда азаматтық
дауларды шешу үшін адамдардың бәрі сотқа барады. Бұрынғы кезде бұндай
қабылданбаған еді. Қәзір қаншама іс абырой мен ар-намысты қорғау
жөнінде. Ресейліктер үшін Страсбургтегі Еуропалық сотқа жол ашылғаны
өте маңызды. Адамдар өзін-өзі сыйлап, өз құқықтарын ұғына бастады.
Құқық қорғау органдарының жұмыскерлерімен байланыс кезінде біздің
азаматтар олардан құжат көрсетуін сұрауға, заңгер шақыруға қорықпайды.
Біз тәжірбиеге өкілетті өкілдердің әртүрлі шиеленіскен жағдайлар
бойынша жергілікті БАҚ-қа қысқа мақала енгізуін жарияладық. Мысалы,
билік өкілдерімен жанжал туғанда немесе тұрмыстық мәселелер кезінде
қалай ұстау керек екендігін туралы. Бұл жазбалар аймақтарда ынталана
жарияланады, баға берулеріне қарағанда, нақты адамдарға көмегі тиеді.
Тағыда
бір
айтып
кетерім,
біздің
бастамамызбен
құрылған
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тұтқындалғандарға арналған жердегі заңның орындалуын қадағалайтын
қоғамдық бақылау комиссиясы (қбк) басты рөл атқарды».
Бақылау сұрақтары.
1. Адам құқығы дегеніміз не?
2. Адам құқығына кім ие бола алады?
3. Адам құқығы туралы Халықаралық билль дегеніміз не?
4. Адам құқығының қандай категориялары бар?
5. Адам құқығы кімге жүк арттырады?
6. Адам құқығы ортақ мәнді болып табыла ма?
7. Адам құқығының анықтамасы өзгеріссіз болып қала ма?
8. Адам құқығы шектеулі болуы мүмкін бе?
9. Адам құқығы бұзылғанда жауапкершілікті өзіне кім алады?
10. Адам құқығы қандай мәртебеге ие?
11. БҰҰ қандай мекемелері адам құқығын қорғайды?
12. Адам құқығының басымдылығы дегеніміз не?
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IX тарау. Халықаралық қатынастар саяси зерттеулердің объектісі
ретінде
1. Халықаралық қатынастар мен халықаралық саясат ұғымы.
2. Қазақстанның сыртқы саясатының бағыттары мен принциптері.
3. Мемлекеттегі этнодемографиялық жағдай. ҚР-ның ұлттық
саясатының мазмұны мен принциптері.
4. Саяси және діни экстремизм мен лаңкестіктің қауіптілігі, алдын алу
мен күресудің тәсілдері.
Дәрістің
мақсаты:
халықаралық
саясат
пен
халықаралық
қатынастардың ерекшелігін ретке келтіру, Қазақстанның геосаяси
жағдайының ерекшелігі неде екенін анықтап алу, тәуелсіз Қазақстанның
ұлттық саясатының негізгі принциптерін, конфессиялар арасындағы
толеранттықты нығайту аймағындағы қызметті сипаттау.
Мазмұны: ҚР-ның сыртқы саясатының принциптері, сонымен қатар
оның қазіргі уақытта Республикада сәтті жүзеге асатын ең маңызды
бағыттары ашылады; ҚР халқының Ассамблеясының маңызы мен рөлі
сараланған; Қазақстанның тәуелсіздік алуы ұлттық саясат аймағында жаңа
мәселелерді туғызғанын; мемлекеттегі этнодемографиялық жағдай
сипатталған; лаңкестік пен қоғамдағы ішкі кикілжіңнің өсуіне әкелетін
экстремисттік күйдің қауіптілігі ашылған.
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Бұл құралдың алдыңғы тарауларындағы саясат, ең алдымен, оның
субъектілері тұлғалар немесе белгіленген әлеуметтік топтар, сонымен қатар
партиялар, өз қызығушылықтарын қорғайтын қозғалыстар болып табылатын
ішкі саясат ретінде қарастырылды. Мемлекет аралық қатынастар деңгейіне
шығу үшін жедел түрде дұрыс шешім қабылдауды және бағалауды қажет
етеді. Басқаша айтқанда, тәуелсіз мемлекеттер бір бірімен өзара әрекет етеді
және саясаттың одан биік деңгейі, яғни, халықаралық деңгейдің субъектілері
болып шығады. Бұл деңгейде тек ұлттық және мемлекеттік қызығушылықтар
қорғала алады. Ол барлық факторлар кешенін (оның ішінде жаһандық)
мемлекеттің ішкі саясатына әсер етуін есепке алу қажеттілігіне әкеліп
соғады. Глобальды факторлардың өсуі (жаппай жоюдың ядролық, химиялық,
бактериологиялық қарудың жиналған әлеуеті; экологиялық, энергетикалық,
азық-түлік проблемалары; ЖИТС-пен, халықаралық лаңкестікпен күрес,
және т.б.) ілгері даму сұрағын ғана өткір қоймай, сонымен қатар адамзаттың
тіршілік етуі туралы сұрағын да қойды.
Қазіргі замандағы мемлекеттердегі өзара байланыстың үлкендігі сонша,
тіпті солардың бірі де өз саясатын әлемдік қоғамдастықтың
қызығушылықтарын есепке алмай жүргізе алмайды. Бұл уақытта бір
мемлекеттердің қызығушылықтарын іске асыру басқалардың ұлттық
қызығушылықтарына жиі әкеліп соғады. Бұл әлі күнге дейін соғыс арқылы
шешілетін халықаралық қақтығыстың пайда болуына себепші болады.
Халықаралық саясат пен оның сыртқы саясатынан айырмашылығын,
сонымен қатар олардың өзара байланысының мінезін айқындау табиғатын
анықтамас бұрын, «халықаралық қатынастар» және «халықаралық саясат»
ұғымдарының ара қатынасын қалай белгілеу керегін анықтау қажет. Олардың
әлеміндегі жағдай үздіксіз алмаса бергеннен бұл ұғымдардың мазмұны
өзгеріссіз болып қалмайды. Шынымен де, егер XX ғ. басында әлемде
барлығы 52 тәуелсіз мемлекеттер саналса, ал ғасырдың ортасына қарай
олардың саны 82 болды, ал бүгінгі күні олардың саны 200-ден асады. Бұл
барлық мемлекеттер мен адамдар әртүрлі адамгершілікті өмірдің өрісінде бір
бірімен өзара байланыста.
Бұрын халықаралық қатынастар теориясында ерікті мемлекеттер
арасындағы өзара әрекетті көрсету үшін «сыртқы саясат» ұғымы
қолданылды. Алайда бүгінгі әлемдік қоғамдастық тек тәуелсіз
мемлекеттерден ғана емес, әртүрлі экономикалық, саудалық, әскери одақтан
және екі жақты немесе көп жақты негізде салынған құрылымнан тұрады.
Олардан басқа халықаралық алаңда Біріккен Ұлттар Ұйымы белсенді әрекет
етеді; халықаралық үкіметтік және үкіметтік емес ұйымдар; сонымен қатар
саясат, әлеуметтік, экономикалық даму, қауіпсіздік, қарусыздандыру келелі
мәселелері сұрақтарымен айналысатын мамандандырылған мекемелер мен
ұйымдар. Бұлардың бәрі халықаралық қатынастардың субъектілері болып
келеді. Демек, халықаралық қатынастар өзімен әлемдік қоғамдастықтардың
субъектілері арасында пайда болатын экономикалық, саяси, әлеуметтік,
дипломатиялық, құқықтық, әскери және мәдени байланыстар мен өзара
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әрекеттер жүйесін көрсетеді. Халық пен мемлекеттік ұйымдар арасындағы
өзара қатынастардың барлығының дерлік саяси мінездің бар болмайтыны
анық. Бірақ саяси ғылымда халықаралық қатынастардың субъекттер санының
көбеюіне байланысты «сыртқы саясат» ұғымымен қатар «халықаралық
саясат» термині де қолданыла бастады.
Халықаралық саясат халықаралық қатынастар ядросын құрайды және
өзімен соғыс пен достастық мәселелерінің шешімімен, жалпыға бірдей
қауіпсіздікті қамтамасыз етумен, қоршаған ортаны қорғаумен, кедейлік пен
артта қалуды, аштық пен ауруды жеңумен байланысқан халықаралық
құқықтар субъектісінің саяси қызметін (мемлекеттердің, үкімет аралық және
үкіметтік емес ұйымдардың, одақтардың және т.б) көрсетеді. Сөйтіп,
халықаралық саясат адамгершілікті қауымдастықтың дамуы мен тіршілік
етуі, әлемдік саясаттың субъектілерінің қызығушылықтарын келісу
механизмдерін қалыптастыру, глобальды және өңірлі қақтығыстарды шешу
мен болдырмау, әлемдегі әділетті тәртіпті орнату сұрақтарын шешуге
бағытталған. Ол тұрақтылық пен достастықтың, теңқұқылы халықаралық
қатынастардық дамуының маңызды факторы болып табылады.
Халықаралық қатынастар – бұл мемлекет аралық және ұлтаралық
тілдесу өрісі. Осы өрістің ішінде өз қызығушылықтарын іске асыратын
мемлекеттер мен халықтың өзара әрекет етуі барысында, әртүрлі: әлеуметтік,
мәдени, ақпараттық қарым-қатынастар қалыптасады.
Ұлтаралық саясаттың мазмұны ұлттық қызығушылықтың саралауы
арқылы ашылады. Саясатта әрқашанда көпке маңызды немесе топтық
қызығушылықтар, ал ұлтаралық саясатта – артықшылықпен ұлттық
қызығушылықтар көрсетіледі. Өз кезегінде, ұлттық қызығушылық – бұл
сезіну және ұлттық мемлекеттің түпкілікті қажеттілік лидерінің қызметтегі
бейнесі. Бұл қажеттіліктер ұлттық қауіпсіздікті және қоғамның өзін-өзі
сақтау мен дамуы үшін шарттарды қамтамасыз етуде көрсетіледі.
Халықаралық саясаттың мақсаты әлемдік қауымдастықта болатын
арнайы тарихи жағдайдың ерекше мәнмәтінімен және мемлекет арасында
болатын қатынастардың сипатымен анықталады. Нақты мемлекет өмірінің
жағдайларына сыртқы факторлар қалай әсер етсе, сол шамада олар
халықаралық саясаттың мазмұнын да анықтайды.
Ұлы географиялық ашылулардан кейін XV ғасырдың Еуропадағы
капитализмнің дамуы және интернационализацияның экономикалық
байланысы халықаралық саясатта маңызды өзгерулер болады: ол жаһандық
сипатқа ие. Әлемдiк гегемонияға талапкерлер айырбастады, бiрақ ортақ үрдiс
өзгерiссiз қалды. 1815-1914 жылдардағы жүз жылдық Наполеон соғыстарын
аяқтауға арналған жанжалдың еуропа аралық әскери адамның жоқтығымен
белгі соққан. Халықаралық өмiр Еуропаның жетекшi мемлекеттерiнiң
императорларымен анықталды. Олардың саны қатал шектелген, ал саяси
жүйесі біркелкі.
XX ғасырдың басында дамыған мемлекеттердің шаруашылық өзара
сіңісуі, мемлекеттік түптеудің құрылуы, шын мәнінде нақтылық соғыссыз
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тіршілік әкелді. Дегенмен жүз жылдық дүниежүзілік соғыс таңбамен өтті.
Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін 1919 жылы бірінші халықаралық ұйым
туды – ұлттардың Лигасы. Дегенмен, ол нақты халықаралық мәселелер
шешiмін жүзеге асыратындай қамтамасыз ете алмады. Антигитлерлік
коалицияның қатысушылары екiншi дүниежүзiлiк соғыстың уақытына қарай
соғыстан
кейін
халықаралық
қатынастардағы
қауiпсiздiк
және
ынтымақтастық кепiлдiк беретiн жүйенi құру үшiн бiраз күш жұмсады. 1945
жылда Бiрiккен Ұлттар ұйымы құрылды.
Көп кешікпей «қырғи қабақ соғысы» басталды, ол екінші дүние жүзілік
соғыстан кейінгі кеңестер одағы мен Америка Құрама Штаттарының
арасындағы ауқымды идеологиялық және геосаяси ұрандағы биполярлық
қарама-қайшылығы болып табылды, әрі төрт жылға дейін созылды. Осы
уақытта ҒТР өндіріс саласында түбегейлі өзгерістер пайда бола бастады,
мемлекеттермен және аймақтардың арасындағы қызмет, ақпарат, тауарлар
ағынын, жұмыс күшiн кеңейтiп, интеграциялық процестерді күшейте тұрып,
жаңа құрылым құрды. Потенциалдық халықаралық ынтымақтастық саласы
көбейді. Әлеуметтiк-экономикалық және экологиялық мәселелерге назар
аударылды, оны жаһандық ауқымда ғана шешетін болды. Жалпы
адамзатының құндылығы құрылды. Соғыс қорытындысының айқын болмауы
екі жақты да бір жақты басымдылыққа ұмтылдырды, алайда неғұрлым жаңа
түрлерінің пайда бола беруі қақтығыстың соңының қандай боларын болжауды
тіпті қиындатты. «Қырғи қабақ соғыс (суық соғыс)» бүкіл планетаны
шарпыды. Ол дүниені екіге, екі соғыс – саяси және экономикалық топтарға,
екі қоғамдық-саяси жүйеге бөлді. «Қырғи қабақ соғыс» жылдарында
халықаралық
қатынастардың
дамуы
ірі
державалар
арасындағы
қатынастармен анықталды. Олардың бәсекелестігі әскери-саяси сипатта
болды, солай бола тұрса да, екі жағы да оның қорытындысының қандай
болатынына сенімді болмағандықтан, ашық соғыс қақтығысына бармады.
.Сол «Суық соғыс» еуропалық және дүниежүзілік ауқымдағы әскери жан-жал
өзгерістерсіз аяқталды. Бірақ әлемнің биполярлық бөлінуі НАТО және
Варшава шартындағы ұйымдардың – ішкі әскери-саясаттық кеңесінің
тұрақтылығын қолдауға мүмкіндік туғызды. Бірақ қауіпсіздік сезіле
бастасымен бәсекелестік қайтадан күшейді. Бұд әскери күштерін жиі
пайдалануға еліктірді.
Кеңес Одағы мен Югославияның құлауы және Орталық Еуропадағы
жергілікті әскери жанжалдың ергені, азамат соғысы және бұрынғы Кеңес
Одағының
республикаларының қатарында түбегейлі өзгеріске әкелді.
Биполярлылықтың жоғалуы халықаралық қатынастарда пайда болатын
құрылымда қисықтыққа келтiрдi. Көптеген мемлекет және халықтың
арасында жаһандану процесі саяси мәнмәтінде антиподпен негізделген.
Әлемде антиглоболистер әрекетін жақтаушы саны сан алуан екені кездейсоқ
емес. «Екі түрлі стандарты» кеңінен
таралды. Югославия
территориясындағы НАТО елдерінің әскери операцияларына «Бейбітшілік
бомбалау» (НАТО әскерінің ресми термині) кіреді. Иракқа әскерлерін кіргізу
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туралы операцияның құпия мәні баршамызға мәлім, ол ел жаппай
қырып жоятын қаруы бар деп батыс мемлекет азаматтарының үрейін алып,
насихаттау науқанын кеңінен таратып жіберді. Өзімізге реплика түрінде
ғаламтор кеңістігінде жүрген мысалды келтірейік, «Антрактидада мұнай
табылды, пингвиндердің қантөгіс режімдеріне аз уақыт қалды».
Бірақ Кеңес Одағы ыдырығаннан кейін өткен жиырма жылымыз сол
жағдайды біраз жеңілдетті. Совет Одағының көп міндеттемелерін Ресей өз
жауапкершілігіне алды, бүгінгі таңда ыдыраудың салдарынан, әсіресе әскери
жағынан алсақ, ресей үкіметінің әрекеті мен шешімдерін, сондай-ақ ең ірі
Одақтық еліне қатысты сандар мен өзгертілген сипаты айқын көрсетіп түр.
Сонымен халықаралық қатынастар жүйесі ретінде «жаңа дүниежүзілік
тәртібі» қалыптасу сатысында, ал оның құрылымы құрылу барысында
тұрғанын атап кетуге болады.
Халықаралық қатынаста әр мемлекет өз сыртқы саясатын өткізеді.
Сыртқы саясат - мемлекеттің жалпы саяси жүйесін халықаралық
дәрежеде ең алдымен өз мүддесін қорғау үшін жүргізген жұмысы, басқа
елдермен, ұлттармен, экономикалық, әскери және әлеуметтік-мәдени қарым –
қатынас орнатудың жиынтығы болып табылады. Ол нормативтік ережелер
мен концептуалдық стратегиялардың негізінде жүзеге асырылады. Саясаттың
қорғаныс, қауіпсіздік, экономикалық қызметтер сияқты және т.б. салалары
мемлекеттің сыртқы саясат стратегиясына жүгінеді. Өз халқының
икемділігінің өсуіне байланысты халықаралық үкіметке қатысты емес
саладағы тәртіпке сыртқы саясат жауапты. Ол мемлекеттің ішкі тәртібімен
тығыз байланысты. Сыртқы саясаттың ішкі саясаттан айырмашылығы өз
объектілерін мемлекеттің басқарушы монополиясына еліктірмейді.
2 тақырып. Қазақстанның сыртқы саясатының бағыттары мен
қағидалары
Халықаралық ынтымақтастыққа өздерінің егемендігі, яғни тәуелсіздігі
бар субъектілер ғана кіре алады. Мысалы, ҚазКСР сыртқы істер министрлігі
бар мемлекет болды, бірақ өз бетінше жұмыс жасай алмайтын, барлығын
сәйкесті бағыттағы жалпы одақтық министрлігімен келісілетін. 1990 жылы
25 қазанда КазКСР Жоғары Кеңесі қабылдаған «Қазақ Кеңестік Социалистік
Республикасының мемлекеттік егемендігі туралы» Декларацияның
ережелерін республика тек ішкі емес сыртқы саясатта да өзі шешім
қабылдайды дегенге қарамастан жағдай өзгермеді. Өйткені осы құжатта басқа
тезис – КазКСР ССРО құрамында қалады деген сөз, сыртқы саясатта өз
бетінше шешім қабылдауға мүмкіндігі жоқ екені айқын көрсетілген. Тек 1991
жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесі қабылдаған
«Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
тәуелсіздігі
туралы»
Конституциялық заңы Одақтық келісім шарттың тоқтатылғаны туралы дәлел
ғана болмай, толық заң бойынша жеке, тәуелсіз ел, жаңа мемлекет –
Қазақстан Республикасы пайда болғаны баршамызға мәлім. Атап айтқанда,
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осы уақыттан бастап сыртқы саясатта дүниежүзілік қоғамдастыққа енуге
мүмкіндік алды. Нәтижелері өздерін көп күттірмеді.
Қазақстан Республикасы 1992 жылдың 2 наурызында (дауысқа салмайақ) БҰҰ құрамына кірді. Бұл тарихи жағдай Қазақстанның дүние жүзіне
егеменді мемлекет ретінде танылуына нақты себеп болды. 1992 жылдың
соңында дүние жүзінің 106 мемлекеті таныды, 61 мемлекетпен
дипломатиялық қатынас орнатылды. Қазақстан татулық пен тұрақтылықты
сақтай алды. Қазақстан тыныштық пен саяси-экономикалық тұрақтылықты
сақтауда Түркия мемлекетінің рөлі айрықша болды. Қазақстан Еуропадағы
қауіпсіздік пен ынтымақтастық Кеңесінің (ЕҚЫК), Дүниежүзілік қайта құру
және даму банкі (ДҚДБ), Еуропалық қайта құру және даму банкі (ЕҚДБ),
Халықаралық Валюталық қоры (ХВҚ), Дүниежүзілік банкі (ДБ) және басқа
беделді халықаралық ұйымдардың мүшесі болып табылады.
Тәуелсіздікті алғаннан бері республикамыз сыртқы саясатты өз бетінше
жүргізе бастады. Мемлекеттің сыртқы саясаттағы негізгі мәселесі сыртқы
саясаттағы артықшылықтарын және ұлттық қауіпсіздік жүйесін, өзінің ұлттық
мүдделерін, және сыртқы саяси, қорғаныс пен әскери доктринасының
стратегиясын анықтау болды.
Қазақстан өзінің геосаясаттық және экономикалық тұрғыдан алып
Ұлттық қауіпсіздік жүйесін құрды. Біріншіден, республикада тәуелсіз
мемлекеттің құрылымы – қорғаныс министрлігі, әскери барлаушылар тобы,
қарсы барлау қызметі, Әскери Күштері, өзінің дипломатиялық корпусы және
т.б. жоқ болды. Екіншіден, ашық теңізге шығу мүмкіндігінің жоқтығы, негізгі
коммуникативтік құралдардан алшақтығы халықаралық экономикалық
байланыстарға республиканың қатысуына қиындықтар туғызды. Үшіншіден,
Ұлттық қауіпсіздікті құру кезінде біз екі держава – Ресей мен Қытайдың
«түйіскен жеріндегі» өзіміздің геостратегиялық жағдайымызды басшылыққа
алды. Қазақстан екі ірі ядролы державалардың - Қытай және Ресейдің қақ
ортасында тұр, сыртқы саяси қақтығыс мәселелерді осы екі алыптармен
әскери шешу, тіпті территориялық даулы мәселемен Қазақстан үшін мүлдем
тиімсіз болды. Сонымен, Қазақстан халықаралық қауіпсіздік режимін
нығайтуда, қолданыстағы әлемдік тәртіпті сақтауда жауапкершіліктің жоғарғы
дәрежесін жариялады. Төртіншісінде, халқының әртүрлі этностық құрамы
Қазақстанның сыртқы саясатының жағдайына әсер ететін күрделі мәселе
болды. Осының бәрі сыртқы саясат қызметінің теңдестірілген стратегиясын
әзірлеуге аса назар аудырылды.
Сонымен, 1990-жылдардың бірінші жартысында еліміздің басшылығы
қалыптастырған сыртқы саяси доктринасы мен ұлттық қауіпсіздік
концепциясы негізінде қазақстандық дипломатия Қазақстан Республикасының
жаңа егеменді мемлекет ретінде әлемдік қауымдастыққа лайықты ену – басты
міндетін шешті. 1992 жылдың ортасында құрылған ұлттық қауіпсіздік жүйесі
жарияланды және ол келесіден негізделді.
Қазақстанның геосаяси жағдайы Еуропа мен бұрынғы ССРО-ның орта
азия бөлігі, Азия-Тынық мұхит аймағы және Азия материгінің оңтүстігі
120

арасында байланыстыратын буыны болып табылды. Қазақстанның ұлттық
қауіпсіздік жүйесі келесі қағидалардан тұратынын хабарлады:
- республиканың қауіпсіздігін, оның мемлекеттік және аумақтық
тұтастығын ең алдымен саяси шаралардың көмегімен және экономикалық
өзара іс-қимылды тереңдету арқылы, кепілдікті қамтамасыз ету;
- ұлттық қауіпсіздікке жауап беретін ведомоствалардың өкіметтік
жоғарғы органдары мен жалпы қоғам алдында, жариялылықпен мүмкін
болатын шешім ашықтықтың жағдайында, бақылауда болу;
- қарулы күштерді ұйымдастырудың құрал жабдықтармен жәнен
техникамен жабдықтау дәрежесінің қорғаныстық жеткіліктілігі принципі
негізінде нақты әскери қауіп жағдайында бара-бар болуы;
- ұлттық қауіпсіздік жүйесін құрудың ұлттықтанған дәстүрлерді және
дүниежүзілік тәжірибені ескере отырып, құқықтық мемлекет пен
халықаралық құқық нормаларына сәйкестілігі.
Қазақстан өзінің саясатында бейбітшілік сүйгіш бағытын жариялап
және әлемнің бірде-бір мемлекетіне территориялық талабымыздың
жоқтығын мәлімдеді және:
- мемлекет саясатының басым мақсаты ретінде бейбітшілік сақтауды
мойындады;
- саяси экономикалық және басқа да мақсаттарға жетудің құралы
ретінде соғысты және күш көрсету қоқан-лоққысын қабылдамайды;
- ядролық қарусыз мемлекет мәртебесін ашуға және ядролық қаруды
таратпау туралы шартқа қосылуға ұмтылады;
- жаппай қырып-жоятын қаруды бірінші болып қолданатын принципін
және осы міндеттемені дүниежүзі қоғамдастығының барлық мемлекеттерінің
қабылдауын қолдайды;
- қалыптасқан шекаралардың бұзылмауы, басқа мемлекеттердің ішкі
істеріне араласпау принциптерін ұстанады.
1993-2005 жылдарға Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік
стратегиясы және Қазақстанның Әскери доктринасы 1993 жылы қабылданды.
Осы құжаттарда келесі шарттар белгіленген.
Ықтимал әскери қауіптің көзі ретінде мына төмендегілерді атауға
болады:
- мемлекеттердің немесе олардың коалициясының дүниежүзілік
қоғамдастықта немесе аймақтарда басымдыққа ие болуға және қаулы
мәселелерді соғыс құралдарымен шешуге тырысуы;
- бірқатар мемлекеттерде немесе олардың коалициясында қарулы
күштердің қуатты тобының және олардың сақталған негізгі жүйелерінің
болуы, соның ішінде Қазақстан Республикасының шекарасына таяу жерде
сақталуы;
- бірқатар мемлекеттерде ішкі саяси жағдайдың тұрақсыздығы және
мемлекеттер арасындағы қарулы жан-жалдардың орын алуы;
- мемлекеттердің белгілі бір бөлігімен өзінің әскери қуатын арттыруы.
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Сондай-ақ қорғаныс стратегиясының тұжырымдамалы негізінде өзінің
қарулы күштерін құру керек деп хабарлады. Қазақстан Республикасының
армиясы құрамына: құрлықтағы әскерлер, әскери-әуе күштері, әуе
шабуылына қарсы қорғаныс әскерлері, әскери-теңіз бөлімдері, сондай-ақ
қамтамасыз ету, қызмет көрсету құралдары мен бөлімдері кіреді. Соғыс
уақытында ішкі әскерлер мен республика ұланы оның резерві болып
табылады.
Қазақстан Республикасының армиясы территориялық жалпыға бірдей
әскери міндеттілік пен әскери қызметке шарт бойынша ерікті қабылдауды
үйлестіру мен республиканың барлық азаматтарының әскери міндетін
орындау кезінде заң алдында теңдігі принципінде жүзеге асырылады.
1995-1999 жылдары «Қазақстан Респуликасының халықаралық
шарттарын жасау, орындау және денонсациялау тәртібі туралы» заңын,
Қазақстан Республикасының СІМ туралы Ережесін және ҚР Консулдық
Жарғысын қабылдай отырып, сыртқы саясат қызметінің заңнамалық базасы
құрылды. 1998 жылы «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі
туралы» заң қабылданды, мұнда Қазақстанның ұлттық мүдделері: негізгі
бостандықтарды, міндеттемелерін адал ниетпен орындауды қоса алғанда, күш
қолданбау және күш қолдану қауіпін туғызудан бас тарту принциптеріне
негізделеді, адам мен азаматтың бостандығын және құқығын қамтамасыз ету;
елімізде қоғамдық келісім мен саяси тұрақтылықты сақтау; Қазақстан
экономикасын халықтың игілігі үшін дамыту; Қазақстан халқының бірлігін
бекіту және қазақстандық отаншылдық сезімін тәрбиелеу; қазақ қоғамының
материалдық және рухани құндылықтарын үлкейту және сақтау; Қазақстан
Республикасының конституциялық құрылымының беріктілігі, соның ішінде
еліміздің аумақтық тұтастығы мен шекарасының бұзылмайтындығы,
мемлекеттік тәуелсіздігі, басқарудың президенттік формасы мен біртекті
құрылғының тұтастығы; мемлекеттік институттардың орнықты қызмет етуі,
олардың жұмыс жасау тиімділігін арттыру және бекіту; қарулы күштеріміздің
құрылысы мен жаңартылуына, олардың кәсіби даярлығы жауынгерлік
әзірлігінің деңгейіне және оларды қарудың осы заманғы құралдарымен
жарақтандыруды қамтамасыз ету тұжырымдалған.
Заңның ұлттық қауіпсздіктің сыртқы қауіпіне: конституциялық
құрылысын күшпен, соның ішінде Қазақстан Республикасынның біртекті
құрылымын, оның территоиясының ажыратылмайтығын, біртұтастылығын,
дербес құқықтылығын қастандықпен өзгертуге бағытталған әрекеттер;
еліміздің қорғау қабілетінің төмендеуі, мемлекет шекарасының дербес
құқықтылығының қауіпі және Қазақстан Республикасына қатысты күш
қолдануы, соған қарсы басқыншылығы, шет елдердің арнаулы қызметтері мен
ұйымдарының Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне, сондай-ақ жеке
тұлғаларына зиян келтіруге бағытталған әрекеттер, еліміздің мүдделеріне
қарамастан
стратегиялық
ресурстарын
пайдалану,
инвестициялық
белсенділігін көтеруге, соның ішінде Қазақстан Республикасына шет ел
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инвестицияларының түсіміне кедергі жасау, елімізден капиталды бақылаусыз
шетке шығару әрекеттері кіреді.
Қазақстанның сыртқы саяси қатынастары қызметінде ұлттық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында төмендегі шараларға қатысуды:
1) әлемдік тәртіпті ауқымды құру үшін халықаралық күш салысуға;
2) Қазақстанның геосаяси айналасындағы ұжымдық қауіпсіздік жүйесін
құруға және нығайтуға;
3) Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің мүдделеріне
қатысты халықаралық ұйымдардың жұмыстарына;
4) Қазақстан Республикасының халықаралық келісім-шарттарына
сәйкес ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған елдің шекарасынан
тыс жағында болатын іс-шараларға;
5) ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысты қажетті жағдайда
мемлекеттің іргелес мәселелерін шешуге атап өтті.
Қазақстан егеменді мемлекет ретінде республиканың аумағында тұрған
ядролық қару мәселесіне тап болды. Қазақстан КСРО ыдырағаннан кейін
Ресей, Украина және Белорусиямен қатар күтпеген жерде ядролық державаға
айналды. Қазақстан жеріне соғыс кезекшілігі тұрып әрқайсысында 10
оқтықтары бар (барлығы 1400 оқтық болады) 108 зымыран кіргізілді. Одан
басқа, Қазақстан жеріне 240 қанатты ядролық зымырандары бар ТУ-95 МС
стратегиялық 40 бомбалаушы орналастырылды. Тағы осы жерде ядролық
құрылғыны сынақтан өтізуге және ұстанды ракеталық-космостық техниканы
іске қосу үшін (Байқоңыр, Семей, Сары-Өзек) бірегей объектілер құрылды.
Талдампаздардың бағалауы бойынша ядролық қару Қазақстан үшін қандай
пайдасы, сондай кемістігі де болды.
Оңды факторларға келесілерді жатқызуға болады. Ядролық қару –
еліміздің қазіргі өркениетінің ғылыми-техникалық жетістіктерге қосылуының
көрсеткіші – оның халықаралық беделіне ие болғаны, бұл Батыс елдерімен
жасалатын саяси келіссөздеріндегі «көзірлік картасы» болар еді. Одан басқа
ядролық қарудың арқасында Қазақстан жетекші күш ретінде ұмтылып және
тек Орта Азияда (Қазақстан, Өзбекстан, Туркменстан, Қырғызстан,
Тәжікстан) ғана емес, Оңтүстік Азияда, Таяу және Орта Шығыста да
тұрақтылықтың кепілгері болар еді.
Содан басқа, Қазақстан күшті ядролық державасы Қытаймен (жалпы
шекарасы 1700 км) шекараласып тұр. Қазақстанның территориялдық
наразылығын білдіру үшін ҚҰР Синьцзян-Ұйғыр автономиялық ауданы мен
Қазақстанның байырғы ұлтының халығының этникалық ортақтығын Қытай
пайдалануы мүмкін. Осы тұжырымдар ядролық өздіндік күштерінің болғаны
пайдасының дәлелі болды.
Қазақстан - Ресей арасындағы қатынастардағы әлеуетті келіспеушілігін
ескермеуге болмайды, өйткені ашық шиеленістер болып кетуі мүмкін.
Біріншіден, бұл территориялық мәселеге қатысты. Қазақстан аумағында
ядролық қаруды сақтау еліміздің басшылары Мәскеумен арақатынастағы кезкелген бетбұрыстарда өзіне сенімді болар еді. Егер ядролық құдіреті
123

болғанда, республика оны бақылауға алғанда, Ресейдің әскери, экономикалық
жағынан сөзсіз артықшылығы біркелкі болар еді. Егер Ресей үкіметінің
Қазақстанға қатысты қандай-да бір ызғарлы себептері болғанда, олардың
күшпен жүргізетін іс-әрекеті төмендер еді. Жеке меншік ядролық шатырдың
болуын олар еліміздің қауіпсіздігінің кепілі ықтимал жаудың арамы ниетке
жол бермеудің кепілі ретінде түсіндіреді. Осындай сипаттағы аргумент
авторларының пікірі бойынша ядролық күшті сақтау сол кезде Қазақстанда
болған әдептегі қару түрлерінің сандық және сапалық әлсіз туындарын
толықтыру тиіс болды. Болатын дәлелдердің ішінде ядролық қару
Қазақстанда аймақтық астам держава мәртебесін береді деген тезис те
айтылды.
Бірақ ядролық қаруды сақтауды жақтаушылардың ұстанымы дұрыс емес
болатын. Өйткені республикада осы қаруды өндіретін барлық
жинақтаушылары және оны пайдалануға әскери әрі ғылыми-техникалық
кәсіби білімді мамандары жоқ болғандықтан оны бақылау мүмкінсіз болды.
Қазақстанның атом арсеналын сақтауды ондаған жылдар бойы қалыптасып
келе жатқан ядролық қаруды таратпау жүйесіне үлкен соққы болуымен қатар
республика үшін ерекше терең саяси салдарлар туғызатын. Тәжірибе көрсетіп
отырғанындай әскери әлеуетті еселеу қазір мемлекеттік қауіпсіздікті
қамтамасыз етпейді. Қайта тұрақсыздандырушы фактор болып табылады.
Сондықтан ядролық қаруды сақтау біз үшін Қазақстан азаматтарын оның
тұтқынына айналдырумен бірдей болатынын, ядролық қарудан бас тарту
туралы шешімді қабылдаған кезде біз ең алдымен жоғарыда айтылған
пайымдауларды басшылыққа алдық.
Қазақстанның толық ядролық держава болуына кедергі болатын
бірқатар сыртқы саяси себептер болды. Біріншіден, ядролық мәртебесі
мәселесімен ҚСРО ішінде жалғыз Ресей саналуға белсенді әрекет жасады.
Екіншіден, Батыстың белсенді әрекеті, АҚШ ядролық қаруды көптің қолына
таралып кетуі.
ҚСРО тараған уақытта 1991 жылдың желтоқсан айында Ресей, Украина
және Белорусия арасында Қазақстан ядролық қару жөніндегі бірлескен
шаралар жөніндегі келісімге қол қойды, бұл келісімде: болашақта ядролық
қарумен шабуыл жасамау туралы кепілдіктің берілуі; ядролық қаруды бір
орталықтан келісіп басқаруды; оны қолдану туралы тек барлық
президенттермен келісіп іске асыруды; үшінші жаққа жібермеуді; 1992
жылдың 1 шілдесіне дейін ядролық ракеталық қаруды Ресейге біртіндеп
көшіріп әкету жайында ұсыныс жасалған. Өз кезегінде Қазақстан 1992
жылдың көктеміне дейін ядролық қаруды, технологиясын, ядролық
материалдар мен құралдарды басқа мемлекетке таратпау және өзі ядролық
держевадан бас тартпайтыны туралы шартқа қосылатындығын білдірді. 1992
жылдың басында осындай жолмен Қазақстан халықаралық қауіпсіздікті
нығайту жөнінде әлемдік қоғамдастықтың күш-жігеріне белсенді түрде
қосылды және Ресей, Қытай және АҚШ өздері жасамас өзінше ядролық
қаруды таратпау туралы ұстанымын ашық түрде жариялады, яғни Қазақстан
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ядролық қаруды қолданбау Лондон, Париж және Пекин сияқты позицияны
ықпал ету ниетімен белсенділік танытты.
Сырттағы дүниежүзінің реакциясы, әсіресе Ресей және АҚШ-тың
Қазақстанның ядролық жоспарына келеңсіз болды. Республикамыздың
басшыларына ядролық қаруды шығаруға қатысты қысым жасай бастады. 1991
жылдың наурыз айында Қазақстанға ресми түрде келген АҚШ мемлекеттік
хатшысы Д.Бейкер, Ұлыбританияның шет тіл министрі Д.Хэрд, Францияның
– Р.Дюма, АҚШ мемлекеттік хатшысының орынбасары Р.Бартоломью 1992
жылдың басында осы елдер ядролық қарулы мемлекеттердің кеңейгені
қажетсіз және Қазақстан ядролық қарудан бас тартқаны жөн деп ашық айтқан.
Олардың дәлелдері келесілер:
- Қазақстанның ядролық держава ретінде құрылуы Ядролық қаруды
таратпау туралы келісімнің (ЯҚТК) бұзылуы болып табылады;
- ядролық қаруды өндірудің «босағасында» тұрған елдерді (Үндістан,
Пакистан, Иран) шамдандыратынын, олар Азиядағы тікелей мүдделері бар
жаңа ядролық мемлекеттің пайда болуын өздеріне қауіп туғызатындай
бағалауы мүмкін деп атап өтті.
Батыстан жасаған қысым маңызды болды. 1992 жылдың мамыр айында
Н.Назарбаев бірінші рет АҚШ ресми түрде іссапарға келгенде АҚШ
Қазақстанға қауіпсіздік қамтамасыз етудің кепілі ретінде ядролық ракеталық
қаруды біртіндеп бұзып, Ресейге көшіріп әкету, олардың оқшантайларына
салынған уранның құнын Қазақстанға ақшалай қайтару жөнінде ядролық
қаруды таратпау туралы шарт (ДНЯО), ядролық сынақтарға жалпыға бірдей
тыйым салу туралы шартқа (ДВЗЯИ) қосылатынын жариялады. Осы мақсатты
іске асыру үшін американдықтар Қазақстанға 84 млн. АҚШ доллар қаражат
бөлді.
1992 жылғы 23 мамырда Лиссабонда Қазақстанның, Белорустың,
Украинаның, Ресейдің және АҚШ-тың өкілдері ядролық қаруы жоқ елдер
ретінде СНВ туралы шарттың ережелеріне бес жақты хаттамаға қол қойды.
1992 жылы 2 шілдеде Қазақстан СНВ туралы шартты және шарттың
ажырамас бөлігі болып табылатын Лиссабон хаттамасын бекітті. 1993 жылы
желтоқсанда Қазақстан Республикасының жоғары кеңесі ядролық қаруды
таратпау туралы шартты бекітті. Осы шартқа қосылу біздің еліміздің сыртқы
саясатындағы ең ірі оқиғалардың бірі болды. Сол уақытта Қазақстан мен
АҚШ арасында өзара уағдаластық бойынша шахталық ұшыру
қондырғыларын жоюға қатысты негізгі келісімге қол қойылды. 1994 жылдың
шілде айында Қазақстан үкіметі мен атом қуаты жөніндегі халықаралық
агенттік (МАГАТЕ) арасындағы кепілдіктер туралы келісімге қол қойылды.
1995 жылы Жоғары Кеңес Кепілдік туралы келісімді бекітті.
1994 жылғы жельтоқсанда СБСЕ Будапешттегі Кеңесте ядролық
қаруларды таратпау жөніндегі келісім Россия, АҚШ, Ұлыбратания жағынан
Қазақстан қауіпсіздігін кепілдендіру туралы меморандумға қол қойылды. Бұл
меморандумда Қазақстанға территориялық бүтіндік пен Қазақстанның саяси
тәуелсіздігі және экономикалық қыспақтан бас тарту міндеттемелері бар.
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Кейінірек КХР мен Франция өз кепілдемеліктерін жіберді. 1995 жылы
мамырда соңғы ядролық оқтар Қазақстан территориясынан шығарылды.
Қазақстан іс жүзінде ядролық қарусыз мемлекет болды.
2012 жылы 6 қаңтарда Қазақстан Республикасының Президенті
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев
«Қазақстан Республикасының ұлттық
қауіпсіздігі туралы» жаңа заң қабылдады. Жұма күні мемлекет
басқармасының пресс-қызметі ұлттық қауіпсіздік жүйесін жетілдіру
мақсатында заң қабылданғандығын жариялады. Бұл құжаттың мақсаты
ұлттық қауіпсіздіктің қазіргі қауіптеріне қарсы тұратын жаңа, сапалы
жүйелік қарсылыққа қол жеткізу. Заңда информациялық қауіпсіздік
сферасындағы қауіп анықталып, экономикалық қауіпсіздік жаңа деңгейге
көтерілді. Жаңа жаңалықтың бірі мемлекеттік ұйымдардың өкілеттілігінің
ұлттық қауіпсіздік аймағындағы компетенцияның анық жіктелуі мен ісәрекеттерінің келісуінің қамтамасыз етілуінің регламентациясы: заңға сәйкес,
ұлттық қауіпсіздіктің қамтамасыз етілуіне компетенцияның анық жіктелуі
мен барлық органдардың келісімді реттеуін қамтамасыз ету арқылы қол
жетеді. Заңмен сәйкес 30 мемлекеттік ұйымдардың ұлттық қауіпсіздікті
қамтамасыз етудегі өкіліттілігі анықталып, өзара әрекетінің реті көрсетілген.
Республика байланыстарының қазіргі жай-күйі мен стратегиялық
мүддесін ескере отырып, сыртқы экономикалық саясат нақты маңызы
бірдей мына бағыттар бойынша дамитын болады. Олар:
1) «ТМД» елдерінің Ресеймен қарым катынасы маңызды,
экономикалық одақты сақтап, нығайту.
2) «АТР» (Азия Тынық мұхит аймағы). Пекин-Сеул-Токио арқылы
Оңтүстік Шығыс Азияның басқа елдеріне шығу. Бұл бағыттың алдыңғы
қатарлы технологиялар, ірі көлемде инвестициялар мүмкіндігі бар несие көзі,
болашақта біздің өнімді өткізу және Қазақстанда бірқатар жобаларды іске
асыруүшін жұмысшы күшін қатыстыру рыногы ретінде үлкен мәні бар.
3) «Азия» ықтимал өткізу рыногы және нарықтық экономиканы дамыту
үлгілерінің бірі ретінде Туркияға басты назар аудару. Экономикаға
инвестиция тарту үшін Шығысы мен Алдыңғы Азия елдерімен
ынтымақтастық.
4) «Еуропалық». ГФР-ға басым назар аударылды. Ол ТМД-ға
барлығынан да көп қаржы салуға әзір. Айтарлықтай неміс диаспорасы
болуының арқасында Қазақстанмен ірі көлемде ынтымақтастық жасалуы
мүмкін.
5) «Америка» дүниежүзінің экономикалық державасы ретінде АҚШ-қа
басты назар аудару. Мексикамен және Латын Америкасының басқа
елдерімен байланыстардың болашағы өте зор.
Нәтижесінде Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздік алған күннен
бастап өзара ықпалдасу мен сан қырлы ынтымақтастықтың авторы ретінде
прогресті жолдардан өтті және еліміздің аумағында туратын барлық ұлт
өкілдерінің қызығушылығы жарияланды. Тәуелсіздік алғалы бері мемлекет
аралық қатынаста Қазақсатан сенімді әрі жауапты серіктес бола алды.
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Мемлекеттің сыртқы саясаты келесі себептерге: көпбағытты, теңгерімділік,
прагматизмдік,
екі
жақты
қарым-қатынасқа
және
сан
қырлы
ынтымақтастыққа бағытталған құрылымдылық диалогымен негізделеді.
Қазақстанның сыртқы саясатының негізгі қағидалары ҚР
Конституциясының 8 бабына сәйкес келесілер: екі жақты қарым-қатынастар
мемлекеттік егемендікті, аумақтық тұтастықты және қазіргі шекаралардың
мызғымастығын өзара құрмет тұтуды, дауларды бейбіт жолмен шешуді және
қысым жасаудың экономикалық және өзге де тәсілдеріне жол бермеуді, тең
құқылықты және де бір-бірінің істеріне араласпауды, адам құқығын
сақтауды, сондай-ақ негізгі бостандықтарды, міндеттемелерін адал ниетпен
орындауды қоса алғанда, күш қолданбау және күш қолдану қауіпін
туғызудан бас тарту принциптеріне негізделеді.
Қазақстанның әлемдік алаңға шығуы мемлекет басшысының белсенді
әрекеттеріне байланысты. 1990 жылдан бастап ҚР Призиденті 200-ден астам
мемлекеттік, ресми және жұмыс бабымен дүниежізінің көптеген еліне іссапармен барды. Қазақстан мемлекеттік қорғанысты қамтамасыз ету үшін
Будапештік меморандумына 1994 қол жеткізді, ол жерде Қазақстанды қорғау
ретінде Ресей, АҚШ және Ұлыбритания кепілдік берді. Тағы да кепілдіктер
Франция және Қытайдан алынды.
Қазіргі күнде Қазастанды 100-ден астам мемлекет мойындады, олармен
дипломатиялық қатынас орнықтырылған және 1992 жылдан бастап БҰҰ-ның
толық құқылы белсенді мүшесі. Қазақстан мемлекеті БҰҰ-на мүшелік
еткеннен бері халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау мақсатында
айтарлықтай үлесін қосты. Біздің мемлекетіміз ядролық қарулану, жаппай
жою қаруларын таратпау, қақтығыстың орнамауы, наркотрафикке қарсы
күрес, ұйымдасқан қылмыс, заңсыз көші-қон, заңсыз қару саудасы
сұрақтарында белсенді орын алады. Әлемнің әртүрлі аумақтарында
бейбітшілікті сақтау және қолдау осы әрекеттері, халықаралық қауіпсіздіктің
әртүрлі аспектілері бойынша әрекеті тек қана байқалып қоймай, сондай-ақ
көптеген мемлекеттермен орынды бағаланды. Қазақстан Республикасы
халықаралық қауіпсіздік және қарусыздандыру мәселелері жөніндегі өзінің
барлық практикалық істерінде екі принципті негізге алады. Біріншісі: қазіргі
бар геосаяси және геоэкономикалық тенденцияларды бара-бар қабылдау
қажет, халықаралық қауіпсіздіктің жаңа құрылымдарын және тетіктерінің
құрылысымен бірте-бірте айналысу керек. Екіншісі: аймақтық қауіпсіздік
жүйесін құры отырып, ғаламдық қауіпсіздікті нығайтудың тиімді жолдарын
іздестіру сияқты міндетті де ұмытпаған жөн. 2010 жылы Қазақстанға ЕЫҚҰ
сияқты ұйымның төрағалық орны берілгені кездейсоқ емес. Осынша биік
шенге сайлану мемлекеттің демократизациялану жолындағы айқын
жетістіктеріне құрмет қана емес, сондай-ақ мемлекеттің тұрақтылықты
нығайту және әлемнің әр аумақтарында
қиын жағдайларды шешу
жоспарындағы мүмкіндіктерінің бағалануы, сонымен қатар жоспарға сәйкес
тұрақтылықты дамыту және сақтауда барысындағы тиімді жұмыстарының
бағалануы болып табылады.
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Қазақстан мемлекетімен жарияланған және жүргізілген көпвекторлық
курсы әлемдік саясатта айтарлықтай нәтижесін беруде. Қол қойылған АҚШпен стратегиялық және демократиялық серіктестік жайлы келісім,
Жапониямен стратегиялық серіктестік жайлы келісім, «Шанхай бестігіне»
қатысушыларға тән оң сипаттағы іс-қимыл жаңа деңгейдегі қарымқатынастардың символына айналды. Бестікке қатысушылар аумақтық
мәселелерді шешу туралы уағдаластыққа қол жеткізеді және шекара
ауданындағы сенім білдіру шараларын келісіп, қауіпсіздік саласында алға
қарай үлкен қадам жасады.
1996 жылғы сәуірде және 1997 жылы тиісінше Шанхай мен Мәскеуде
шекара ауданында сенім білдіру шараларын нығайту және қарулы күштерді
қысқарту туралы келісімдерге қол қойылды. Қазақстанның пікірі бойынша,
бес елдің (ҚХР, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстан) қол
жеткізілген уағдаластығы әлемдік дипломатиялық практикада бірегей болып
табылады және АӨСШК – нің болашақ құрылғысының маңызды элементі
ретінде жемісті түрде пайдаланылуы мүмкін. Бұрынғы КСРО, қазіргі ТМД
мемлекеттерімен қарым-қатынас мемлекеттің сыртқы саяси дамуында
ерекше орын алады.
Мемлекеттегі этнодемографиялық жағдай. ҚР-ның ұлттық саясатының
мазмұны мен принциптері.
Әлемдік картада жаңа мемлекеттердің пайда болуы әрқашан
мемлекеттік қарым-қатынасқа назарын аударады, өйткені бұл үдеріс
этникалық және мемлекеттің сана сезімін жоғарылатады. Көбіне бұл
процесстер мемлекеттік кикілжіңдерді асқындырады. Бүгінгі күнде қару
қолданылатын 130 дан астам мемлекет бар. Олардың 90-ға жуығы этникалық
және мемлекеттік сипатқа ие. Мемлекеттік кикілжіңдер барлық әлемде бар.
АҚШ-та, Ұлыбританияда, Канадада, Италияда, Испанияда және т.б. ХХ
ғасырда әлем сананың үш толқынынан өтті. Бірінші толқын Бірінші дүние
жүзілік соғысқа байланысты, Австрия Венгрия және Оттаман империясының
құлдырауымен және басқа мемлекеттерінің пайда болуымен түсіндіріледі.
Екінші толқын екінші дүние жүзілік соғыстың нәтижелері мен Ұлыбритания,
Португалия, Франция колонияларының егемендік алуымен байланысты.
Үшінші толқын ХХ ғасырдың соңғы ширегіндегі КСРО мен Югославияның
құлауымен түсіндіріледі. Бұл жерге Чехословакияның құлауын да жатқызуға
болады.
Қазақстан Республикасының этнодемографиялық өзгерісіне оралатын
болсақ, 1989 жылдан 1999 жылға дейін 16,7 млн адамнан 14,95 млн адамға
дейін қысқарғанын (яғни 1.51 млн. адамға) айтып кеткен жөн. Эмиграцияның
бірінші
толқыны
республикадағы
орысша
сөйлейтін
халықтың
алаңдаушылығымен, ал екінші толқыны-экономикалық қиындықтарға
байланысты болды. Эмиграцияның үдерістері және де табиғи өсімнің
этникалық өзгешілігі халықтың этникалық құрамын өзгертті. Солай
еуропалықтардың саны тым төмендеді: немістер - 2,6 есе, орыстар- 1,3 есе,
украиндықтар - 1,6 есе, белорустар - 1,5 есе азайды. Түркітілдес
128

халықтардың: қазақтардың, өзбектердің, ұйғырлардың, түріктердің санының
өсуі байқала бастады. Басқа халықтарға қарағанда өзбектер - 39,7%, түріктер53,3% халық санының өсуі көп болды. Эмиграцияның ең жоғарғы деңгейі
1994 жылда болды, осы жылдан бастап миграциялық өзгерістер
тұрақтандырыла бастады. Миграция нәтижесінде Қазақстаннан көбіне
белсенді еңбекке жарамды адамдар (30 – 45 жастағы) кете бастады. Осының
салдарынан халықтың қартаюы, сәбилердің туу төмендеп, өлімдердің
көбеюіне әкелді. Басқа сөзбен айтқанда, қазақ халқының өсуі 1999 жылы
өткен санақ нәтижесінде елде декструкциялық үдерістің жеңуі тағы
айғақтамалды.
Мемлекеттің
күшейтушілігімен
табиғи
толеранттылығымен
дектрукциялық күштер мемлекетке және одан тыс жерлерде қазақтардың
ұлттық сана сезімін оғаш мақсаттарда қолдану болды. Сонымен қоғамның
бірлестігін күшейту. Тұрақтандыру рөлін Қазақстанның халқының
ассамблеясы орнайды, олардың басты мақсаты мемлекеттің ұлттық саясатын
жүзеге асыру, Қазақстан Республикасында қоғам саясатының тұрақтылығын
қамтамасыз ету, мемлекеттік және азаматтық институттардың көмегімен
халықтардың ара қатынасын жақсарту болып табылады.
Қазақстан халықтарының ассамблеясын ашу туралы ойды тұңғыш рет
1992 жылы елдің президенті Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттің бірінші
тәуелсіздік жылына байланысты халықтар жиынында айтқан болатын. 1995
жылдың 1 Наурызында Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен
Қазақстан халқының ассамблеясын ашу туралы жарлық шықты, оған
консультация-мәжілістің мәртебесін ҚР-ның президентті берді.
Ассамблея өз тарихында ҚР президентінің жарлығымен консультациямәжілістің органына айналып, берік құқықтарға ие болды. 2007 жылдың
мамырында ҚР халқының ассамблеясына конституциялық мәртебе беріліп,
ҚР мәжіліс парламентіне 9 депутат сайлауға құқық алуы халық
ассамблеясының рөлін бірталай жоғарылатты. 2008 жылдың 20 қазанында
елдің президентімен «Халық Ассамблеясы» туралы заңға қол қойылды, оның
аналогы бүкіл әлемде жоқ. Қазақстан халықтары ассамблеясы елдің саяси
жүйесінің толық құқылы субъектіне айналды, оның қызметін нормативті
құқықтар тағайындады.
Ассамблея мемлекеттің ұлттық саясатын жүзеге асыруға, ҚР қоғамсаясатының тұрақтылығын қамтамасыз етуге көмектесті. Ассамблеяның
басты мақсаты - этника аралық келісімді қамтамасыз ету және Қазақстан
халықтарының бірлігі мен басқа ұлттар арасындағы сыбайластықты
патриоттық сезім арқылы жеңу, азаматтардың рухани – мәдениетін көтеру.
Ассамблеяның басты мәселесі мемлекеттік органдар мен азаматтық
қоғам институттарының ұлтаралық байланысы, ұлтаралық пайдалы
шарттарды жасау, оны нығайту үшін және қоғамдық төзімділікті
(толеранттылық) реттеу, халықтың бірлігін нығайту, Қазақстан қоғамының
құндылықтарын ескере отырып қоғамдық бәтуаны қолдау және дамыту.
Одан бөлек, ассамблея жалпы мемлекеттік органдардың қоғамдық
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экстремизм мен радикализмнің көріністеріне қарсы (батыл шараларды
қолданушылық) әрекеттеріне көмек көрсетіп, азаматтардың заңды-саяси
мәдениетін, демократиялық нормаларға сүйенетін жақтарын да қарастырады.
Ассамблея ұлттық мәдени бірлестіктердің бірігулерін қамтамасыз етеді,
қайта өркендеуіне көмек көрсетеді, ұлттық мәдениеттің сақталуы мен
дамуын, Қазақстан халқының тілі мен әдет-ғұрыптарын сақтайды. Қазақстан
Республикасының Бірінші Президенті – Ұлт Лидері халық Ассамблеясын
өмірлік басқаруға ие болды.
Қазіргі уақытта Ассамблея құрамында 394 мүше бар. Ассамблеяның
басты ерекшелігі - жоғарғы заң органы – ел Парламентінде кепілді
өкілеттілік ретінде этникалық топтардың мүдделерін қорғау болып
табылады. Ел бойынша барлық ұлттарға Ассамблеядан Парламент
Мәжілісінен 9 депутат бөлінген. Сонымен қатар, қазақстандық ұлттық
өкілеттік бірлестіктер Парламенттің негізгі қатысушылары болып табылады
және олар көбінесе саяси партия мүшелері ретінде мүшелік етеді.
Қазақтандағы Ассамблея құрылған кезінен бастап ұзақ даму кезеңінен
өтті, бұл уақытта ол зияткерлік потенциалға ие болды және халықтық
институттардың мәмілеге келуіне қол жеткізді. Бұл институт республиканың
дамуы мен сақталуына зор үлесін қосты. Ассамблея бүкіл әлемді саяси
жетістіктерге жетелейді, Қазақстанда өткізіліп жатқан ұлтаралық
байланыстар соның дәлелі. Ассамблеяның көмегімен біздің елімізде сирек
кездесетін ұлтаралық модель құрылды және конфессияаралық келісімдер,
ерекше
атмосфералы
сенімділіктер,
өзара
түсінушіліктер
мен
ынтымақтастық, әр азаматтың этникалық немесе діни тиістілігін анықтамай
барлық жағдайда адам құқығын және бостандығын Конституцияда
қарастырып, сақтайды. Республикамызда мәдениеттің дамуының барлық
шарттары ескерілген, Қазақстанды мекен еткен барлық ұлт ана тілін, әдетғұрыптарын сақтайды. Ассамблеяның жалпы қызметі - ел ретінде Қазақстан
Республикасының халықаралық абыройын көтеру, ұлтаралық мәселелерді
шешуге ат салысу.
Көптеген жылдар бойы біздің мемлекетеміз лаңкестік және
экстремистік көңіл-күйден тыныштықта болды. Соңғы жылдары террористік
әрекеттерге қатысы бар діни экстремистік идеологияны басшылыққа алатын
халықаралық діни ұйымдардың біздің елімізде қызметтері тым белсенді
болып түсті. Бүгінгі күні терроризм мен күрес аймақтың қауіпсіздікті
қамтамасыз ету төтенше жағдайларды болдырмау үшін олардың болдырмау
үшін олардың алдын-алу қауіпсіздік мәселесін шешу барысында үнемі
ұлттық мүддені ұстану – еліміздің сыртқы саясатының басты бағыттары
болып табылады.
Тәуелсіз еліміз бүгінге дейін жаңа ғасырдың қауіп қатеріне қарсы
тұруға қабілетті әрі ұзақ мерзімді ұлттық мүдделерді қамтамасыз етуге
бағытталған үйлесімді сыртқы саясатты орнықтырды. Әлемде дәстүрлі емес
қатерлелер мен талаптардың қара бұлты төне бастаған қазіргі тұста
мемлекеттің дипломатиялық қызметінің күн тәртібінде тұрған өзекті
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мәселелерді талқылап отырудың маңызды екендігі белгілі. Уақыт өткен
сайын ланкестік пен эктремизмнің қатерлі күресі Дүниежүзінде етек ала
түсуде. Ланкестік топтар қызметінің күшеюі халықаралық қауіпсіздікке қатер
төндіруіне Дүниежүзі Мемлекеттерінің арасындағы экономикалық
әлеуметтік даму күштерінің алшақтығы айқын байқалып кедейшілік пен ауру
кеселдер кең тарала бастады. Қоршаған орта жағдайының құлдырауы
өркениеттер мен діндер арасындағы араздықтар халықаралық проблемаларды
шешуде күш көрсету тәсілдеріне қолданудың көбеюі әлемдік тарихта
экстремистік бағыттың тамыр жаюйына әкеліп соғу үстінде . Бүгінгі әлемнің
40 елінде қарулы қақтығыстар жалғасуда 25 миллион босқын ресми
тіркелген. Жыл сайын жер шарында 14 млн адам оның ішінде 6 миллион
сәби аштықтан көз жұмды.
Олар Қазақстан тәуелсіздігіне, конституция мен заңдық актілерін аяққа
басып таптағысы келеді. Діни ұйымдардың діни идеологиясына, ісәрекеттеріне баға бере келе Республиканың жоғары соты халықаралық
ұйымға террористік деп баға беріп, олардың ендігі қызметтеріне тиым салды.
Діни экстремистік ұйымдардың мақсаты Қазақстанды тәуелсіздік даму
жолынан тайдыру. Елдің шикізат қорларын әлемдік жаңа мұсылмандық
халифат құру мақсатында жұмсау әлемдік ислам мен христиан дінінің күрес
плацдарымына айналдыру. Қазақстан ХХІ ғасыр басында әлемдік қауіптердің
қыспағынан шығу мәселесін шешу міндеті тұрғаны шындық екеніне күман
келтіруге болмайды.
Жай ғана статистика: 2008 жылы «Лаңкесті ұйымды құру, басқару
және оның әрекеттеріне қатысу» бабы бойынша қылмыстық жазаға алты
адам тартылды. Ал 2012 жылдың бірінші алты айында 58 адам жазаға
тартылды. Одан басқа, бізде әлі бірден-бір бағандық құрылымды
орталықтарының жоқтығы оларға қарсы күресті барынша қиындатуда.
Қылмыстық және идеологиялық әрекет сәтті үйлесуі мүмкін. Басқа
елдерде бұл жәйттің көп мысалы болды, ол лаңкестік немесе экстремистік
топтардың белсенді қылмыстық әрекеттермен өзін байыту мақсатында емес,
лаңкестік әрекетке немесе үгіттеу мақсатында айналысты. Бірақ қылмыс пен
лаңкестік арасындағы айырмашылықты көре білу өте маңызды. Пішіні
жағынан олар ұқсас болуы мұмкін. Бірақ екеуінің айырмашылығы жер мен
көктей. Екіншісі қауіптірек, себебі, ол «идея мақсатында азапталу»
принципіне сүйенеді. Ал өзін-өзі азаптаушылармен күресу қылмескерлермен
күресуден қиын. Аңду және қуалау олар үшін үйреншікті жағдай. Олар
астыртын өмір сүріп үйренген және түрмелерден, лагерьлерден, өлімнен де
қорықпайды.
Бұл ұйымдардың көпшілігінде авторитарлық мемлекеттерге ғана емес,
тоталитарлық мемлекеттерге де қарсы тұру тәжірибелері бар. Тек күштік
әрекеттермен ғана экстремизм мәселесін шешу мүмкін емес екендігі
түсінікті. Оларды өлтіру мәселені шешпейтіндігі түсінікті. Онсыз да өлім
олар үшін өзіндік ерлік, олар өздерін шахидтар деп санайды. Ертең олар
шектік шара амалдарына көшуі мүмкін, яғни өлімшілерді пайдаланулары
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мүмкін. Ең алдымен, бұл құбылыспен идея мен құндылықтың қалыптасу
барысында күресу қажет.
Экстремистік идеяның мемлекеттік билік құрылымына және еліміздің
саяси элитасының құрамына еніп кету қаупі мүлдем зерттелмегеніне де
Қазақстан саясаттанушылары көңіл бөлуде. Басқа елдердің тәжірибелері
көрсеткендей, экстремистік топтар егде жастағы адамдармен емес
болашағынан зор үміт күттіретін жастармен жұмыс істеуге тырысады, және
олардың мемлекеттік қызметтерде шенінің жоғарылауына көмек көрсетеді.
Қазіргі кезде экстремистік және лаңкестік ұйымдар республиканың барлық
аумағында әрекет етуде. 2011 жылдың соңында қабылданған ҚР-ның «Діни
ұйымдар және діни әрекеттер» жайлы жаңа заңының арқасында елімізде діни
ұйымдардың саны азайды. Егер 2011 жылдың қаңтарында 46 конфессияны
ұстанатын 4551 діни ұйым болса, ал 2012 жылдың 25 қазанында олардың 17
конфессияны ұстанатын 3088 діни ұйым қалды.
Тыйым салынған ұйымдар немесе тіркеуден өтпеген діни ұйымдар өз
жұмысын тоқтатты деп, ал оның шәкірттері өз ойларын өзгертті деп
үміттенуге болмайды. Бұл әлі осы бағдарда жұмыс істеу қажет екенін
көрсетеді. Сенетін адамдарда «мемлекет оларға жау» деген пікір
қалыптаспауы тиіс, керісінше, барлық конфессияларға пана, барлығына ортақ
әмбебап құрал жиыны болуы қажет, бірақ тек қағаз жүзінде ғана емес,
олардың пікірлерін түсінуі және ұстануы қажет.
Мемлекет басшысы діни айырмашылықтарды жек көрушілік пен
күресушілікті тұтындыру үшін пайдалануға жол бермеуге, адамзатты діндер
мен мәдениеттер қақтығысынан сақтандыруға, адамдардың діни сезімдерін
халықаралық лаңкестік ұйымдарының пайдалануына қарсы тұруға дайын
екендіктерін білдірді.
Бакылау сұрақтар.
1. Халықаралық саясаттың халықаралық қатынастардан ерекшелігі
неде?
2. Сыртқы саясат дегеніміз не?
3. Ұлттық қызығушылық ұғымын тұжырымдаңыз.
4. Жаһандану дегеніміз не және оның интеграциядан айырмашылығы
неде?
5. Антиглобалистер қозғалысы жайлы айтып беріңіз.
6. Қазақстан шынайы тәуелсіздікке қашан ие болды?
7. Қазақстан БҰҰ-ға қашан қабылданды?
8. Қазақстанның геосаяси жағдайының ерекшеліктерін сипаттаңыз.
9. ҚР ұлттық қауіпсіздік жүйесінің негізгі принциптерін атаңыз?
10. ҚР Әскери доктринасында мемлекет үшін қандай әскери қауіп
көздері көрсетілген?
11. Қазақстанның қандай сыртқы қауіптерін білесіз?
12. Қазақстанның ядролық қарудан бас тарту мәселесі қалай шешілді?
13. ҚР сыртқы саясатының негізгі принциптерін атаңыз.
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14. ҚР сыртқы саясатының негізгі бағыттарын атаңыз
15. Қазақстанның сыртқы саясатының көпвекторлы сипаттамасы
дегеніміз не?
16. ХХ ғасырда ұлтшылдықтың қанша толқыны болды?
17. Елдегі этно-демографиялық жағдайдың өзгеру динамикасын
сараптаңыз.
18. Республиканың ұлттық құрылымындағы деструктивті үдерістердің
негізгі себептерін атаңыз.
19. Қазақстан
Республикасының
ұлттық
саясатының
негізгі
принциптерін атаңыз.
20. 2009 ж. халық санағының нәтижесін сараптаңыз, оны 1999 ж.,
халық санағының нәтижесімен салыстырыңыз.
21. ҚР АНК қызметіне баға беріңіз.
22. Террор
мен
терроризмге
анықтама
беріңіз.
Олардың
айырмашылығы неде?
23. Экстремизм деген не?
24. Адамзат тарихындағы терроризмнің қандай толқындарын білесіз?
25. Қазіргі терроризмнің ерекшеліктерін сипаттаңыз.
26. ҚР жағдайды экстремистік және террористік ахуалдың таралу
тұрғысынан сипаттаңыз.
27. ҚР деструктивті сипаттағы қандай партиялар, қозғалыстар және
ұйымдарға тыйым салынған?
28. «Діни қызмет пен діни ұйымдар туралы» ҚР жаңа Заңының негізгі
ережелерін сипаттаңыз.
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ГЛОССАРИЙ
Абсентеизм (лат. absentia - болмау) – парламенттік, президенттік,
жергілікті билік ұйымдарын сайлау кезінде сайлаушылардың дауыс беруге
қатыспауы
Абсолютизм (шексіз билік) - Монархтың шексіз, абсолютті билігі бар
мемлекеттік басқару формасы («мемлекет – бұл мен» – француз королі
Людовик ХІV-тің нақыл сөзі). - Абсолютизмге заңды, атқарушы және сот
билігін біріктіру тән. Қазіргі кезде абсолютті монархия Бруннейде,
Бахрейнде, Сауд Аравиясында сақталған.
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Автократия - Бір адамның толық билігіне негізделген басқару
формасы. «Жетекшінің» (көсем, фюрер, дуче, каудильо) шексіз және
бақылаусыз өкілдігін көрсету үшін де қолданылады.
Басқыншылық (Агрессия) (лат. agressio – шабуыл жасау) – бір
мемлекеттің екіншісіне күш көрсету арқылы шабуыл жасауы. Әскери,
экономикалық, идеологиялық, ақпараттық тәсілдер арқылы да күш көрсетуі
мүмкін. Жауап беру әрекеті жоқ және мемлекеттің тұтастығына қарсы
бағытталған.
Анархизм (грек. бассыздық) – мемлекетті жоққа шығаратын, оны
еркін, ерікті, азаматтардың өзін-өзі басқаратын қауымдастығымен
ауыстыратын және мәжбүрлейтін идеялық-саяси ағым.
Антисемитизм - Төзімсіздік пен еврей ұлтының ізіне түсуді
уағыздайтын ұлтшылдық және нәсілшілдік идеология мен саясаттың түрі.
Апартеид (Буров африканд тіл. apartheid – жеке өмір сүру) – байырғы
тұрғындар мен аралас нәсілдік топтарға қатысты нәсілшіл кемсітушілік
саясат. Жеке өмір сүру саясаты 1948 жылдан бері Оңтүстік Африка
Республикасында әлеуметтік-экономикалық, саяси және азаматтық
құқықтарынан айыру, бөлектеу, экономикалық, тұрмыстық, тұрғылықты
аумақтарға бөліну арқылы байырғы тұрғындарды кемсітушілік ашық түрде
қолданылған.
Бейсаясаттық (Аполитичность) - Саясатқа қызықпаушылық
жағдайы, саяси өмірге араласпау; адамның өз саяси құқығын тұрақты
орындамау.
Бихевиоризм (ағыл. behaviour - тәртіп) - XIX ғ. аяғы - XX ғ. басында
американдық психологияда пайда болған және саясаттануға үлкен әсер еткен
ғылыми бағыт. Бихевиоризм саясаттануды қорытындысын эмпирикалық
тексеруге болатын жаратылыстану пәндеріне ұқсас нақты ғылымға
айналдыруды мақсат еткен.
Билік 1) билік – өз еркіңді жүзеге асыруға қабілеттілік және мүмкіндік,
басқа адамдарды бағындыру; 2) билік – белгілеген мақсаттарыңды жүзеге
асыру қабілеті; 3) билік – біреулері бұйырып, екіншілері бағынатын адамдар
арасындағы қатынас.
Заңды билік - Заң шығаратын (парламент) мемлекет билігінің бір
саласы.
Атқарушы билік - заңдарды орындауды, қоғамды басқаруды
(премьер-министр бастаған үкімет) қамтамасыз етуге арналған мемлекет
билігінің бір саласы.
Сот билігі - Конституция мен заңды бұзу және оларға шара қолдану
фактілерін орнататын мемлекет билігінің бір саласы.
Волюнтаризм (лат. voluntas - ерік) – адамның қызметі мен әлеуметтік
және саяси қатынастарын құруының ерікті ұмтылысын бейнелейтін түсінік.
Бұл құбылысты ерікті әлемнің мәнсіз, иррационалды күштерінің көрінісі
ретінде қарастырған А.Шопенгауэр болды. Қазіргі саяси тәжірибеде
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озбырлық, объективті мән-жайды субъективті және ерікті шешімдерге қарап
ескермеу синонимі ретінде жүреді.
Батыстандыру (Вестернизация) - Батысхристиандық мәдени
дәстүрге, дамыған батыс елдері үлгісіндегі әлеуметтік-мәдени дамуға
кірмейтін қауымдастықтарды толық немесе ішінара қайта бағдарлау.
Негізінде батыс мемлекеттеріндегідей өз мәдени нормаларын отарлау
барысында, басқа халыққа күштеп немесе зорлықпен ендіру емес дамыған
елдердің таңдаулы адамдары жүргізген ерікті батыстандыру жайлы мәселе
қаралады.
Геноцид – Халықтың жеке топтарын нәсілдік, ұлттық немесе діни
себебі бойынша қырып-жою.
Геронтократия (греч. geron - қария, cratos - билік) – билік қартайған
саясаткерлерден тұратын, жастардың мүмкіндігі шектеулі мемлекет.
Геосаясат - Қоғамның экономикалық, саяси және әлеуметтік дамуы
мен жағдайына географиялық факторлардың әсерінен мемлекеттік іске
тәуелділікті зерттейтін теория.
Мемлекет - 1) белгілі бір аймақта тұратын және тұтас билік
ұйымдарын ұйымдастырып, көрсететін адамдар қауымдастығы. 2) барлық
азаматтарға міндетті заң шығаруға құқы бар және белгілі бір аймақта жоғары
билікке ие саяси жүйенің орталық ұйымы
Құқықтық мемлекет - Өз ісінде құқықпен, ең алдымен
конституциямен шектелген, ерікті халықтың ерік-жігеріне бағынған, еркіндік
пен жеке тұлға құқығына негізделген мемлекет.
Әлеуметтік мемлекет
- Әр азаматтың лайықты өмір сүруін
қамтамасыз етіп, әлеуметтік қамқорлық көрсетуге тырысатын мемлекет.
Унитарлы мемлнкет – озінің мемлекеттілігі жоқ, әкімшілік-аймақтық
бірліктен тұратын, біртұтас, саяси бірыңғай ұйымды көрсететін мемлекеттің
аймақтық құрылымының бір формасы.
Федеративті мемлекет
- Жекеменшік заңы, атқару және сот
органдары, сонымен бірге конституциясы, екі азаматтығы бар
мемлекеттердің тұрақты одағынан тұратын аймақтық құрылым формасының
бірі.
Мүдделі топтар - Саяси билікке белгілі бірмақсаты мен талабы бар,
олардың ұжымдық қызметінің себебіне айналған бірлескен адамдар тобы.
Оларға кәсіподақ комитеті, жастар және әйелдер қозғалысы, этникалық және
діни топтар, соғыс ардагерлерінің ұйымы, кәсіпкерлер қауымдастығы кіреді.
Гуманизм (лат humanus - адами, адамгершілікті) – адамға жоғары
құндылық ретінде қарау, әр жеке тұлғаның абыройын, оның өмірге деген
құқығын, еркін дамуын, оның қабілеті мен бақытқа ұмтылуын құрметтеу.
Өкілеттілігін
табыстау
(Делегирование
полномочий)
Азаматтардың өз құқықтарының бір бөлігін олардың мүддесін қорғап, белгілі
бір қызметін орындайтын арнайы өкілдерге тапсыруы (мыс. сайлау
институттары).
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Диктатура (лат. dictatura – шексіз билік) – еш құқықпен немесе қандай
да басқа институттармен шектелмеген, тікелей зорлық-зомбылыққа сүйенген
билік жүйесі.
Дискриминация ұлтына, (лат. discrimination - айыру) – белгілі бір
азаматтар тобын жынысы мен жасына, діни, таптық белгілеріне, саяси
көзқарасына қарай шектеу және айыру. Ресми, мемлекеттік, заңға
сүйенгендері де, бейресми, тұрмыстық, жасырын, заң бұзатындары да
болады.
Диссидент (лат. dissidens – келіспеген) -1) мемлекеттегі идеялар мен
құндылықтарға үстемдік етіп, өзгеше ойды ұстанушы адам; 2) тоталитарлы
және авторитарлы құрылыста билікке адамгершілік-саяси қарсы әрекет
жасайтын адам
Ғаламдық мәселелер (Глобальные проблемы) - Барлық адамзат
мүддесін қозғайтын және өз шешімі үшін әлемдік бірлестік көлемінде
келісілген халықаралық іс-қимылды талап ететін мәселелер жиынтығы.
Ғаламдық мәселелерге термоядролық соғысқа жол бермеу және барлық
халықтың бейбіт жағдайда дамуын қамтамасыз ету, экономикалық деңгейде
алшақтықтың үдей түсуі мен дамыған және дамушы елдер арасындағы
халықтың әрқайсысының кірістері, жер шарындағы аштықты, кедейлікті
және сауатсыздықты, демографиялық және экологиялық мәселелерді жою
жатады.
Идентификация (лат. identifico – теңдестіру) – З.Фрейд енгізген және
әлеуметтік, ұлттық, саяси және басқа топтарға енген, жеке тұлғаның өз
тұтастығын түсінуін білдіретін термин.
Саяси идеология (Идеология политическая) - Саяси билік аясында
(либерализм, консерватизм, социализм, социал-демократизм, фашизм,
анархизм) оның мүддесін қорғауға мүдделі саяси сананың өзгеше қыры,
қоғамдық топтардың жүйеленген жиынтығы.
Изоляционизм (Оқшаулану) - Сыртқы байланыстар мен
қатынастарды шектеу мен қысқартуға бағдарланған саяси субъектінің түрі.
Оқшаулану халықаралық саясаттағы қатынастар түрін бейнелейді және сауда
санкциясынан, ақпараттық және әскери блокададан, тату емес елдердегі
елшілердің пікірінен, азаматтардың шетелге шығуына тыйым салудан, рұқсат
қағаз ережесін күшейтуден, мәдени байланысты қысқартудан көрінеді.
Сайлау жүйелері - Сайлаудағы халықтың саяси ықыласымен келісу
мен анықтау рәсімі. Сайлау жүйесінің екі негізгі түрі бар: мажоритарлық –
сайлауға түсушілердің ішінде аймақ бойынша көп дауысқа ие болған
таңдалған кандидаттар есептеледі. Мажоритарлық жүйе - аздаған дауыс –
сайлауға аймақ бойынша жартысынан астамы қажет болады; - көпшілік
дауыс – басқа кандидаттармен салыстырғанда көпшілік дауыс талап етіледі,
білікті көпшілік дауыс – алдын ала дайындалған көпшілік дауыс, мысалы
2/3,3/4. Шамалас сайлау жүйесі жағдайында өздерінің саны жағынан
шамалас кандидаттарын ұсынған партиялар арасында мандат тарату арқылы
іске асады. Сонымен бірге мандат алу үшін қажет дауыс 5 пайызды құрайды.
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Имиджмейкер (ағыл. image - бейне + make - жасау) – қоғамдық пікірде
кандидаттың жағымды бейнесін көрсету мақсатында саяси жарнама мен
технологияны жасау саласының маманы
Ирредентизм (итал. irredentio – азат етілмеген) – әлемге шашылған
халықты, ұлт пен этносты біріктіруге бағытталған мемлекеттің ұлттық
саясатының бір түрі. Австро-Венгрия жерін Италияға қосу кезінде тарихи
пайда болған қозғалыс.
Клиентелла (лат. cliens - тілалғыш) – белгілі саяси қайраткер
айналасындағы пікірлестер бірлестігі. Жеке тәуелді қатынастар ретінде
сипатталады.
Коалиция - Жалпы мақсатты көздейтін (партиялар, қозғалыстар, қоғам
қайраткерлерінің) мемлекеттер мен басқа да саяси күштердің саяси одағы
Консенсус (лат consensus – бәтуа, пәтуа) – белгілі бір мәселеге
байланысты негізгі құндылықтары мен ережелері бірдей саяси субъектілер
арасындағы (немесе басқа іс-әрекетте) бәтуа.
Конфедерация - Ерікті мемлекеттердің біріккен нақты мақсаттарын
жүзеге асыруға арналған тұрақты одағы. Конфедерация мүшелері
мемлекеттің суверенділігін толық сақтайды және одақ шешіміне шектеулі
түрдегі – бәрінен бұрын қорғаныс, сыртқы саясатта, көлік және байланыс,
ақша жүйесіндегі мәселелерді жүктейді. Конфедерация АҚШ-да (1776-1787
жж.), Швейцарияда (1948 ж. дейін), Германияда (1815-1867 жж.) өмір сүрді.
Конфронтация (фран. confrontation – тайталас) – қарама-қарсылықты
көбінесе сыйыспайтын ұстанымдарға негізделген әлеуметтік-саяси
жүйелердің, топтардың, адамдардың мүдделері мен пікірлері текетіресі
Корпоративизм (лат. corporatio - ұйым, қауымдастық) - жоғарғы
мемлекеттік элита мен ықпалды және күшті корпоративтік ұйымдар (ең
алдымен бизнес пен кәсіподақтар) арқылы шешім қабылдау жүйесіндегі
жария саясаттың жасалуы
Космополитизм (греч. kosmopolites – әлем азаматы, космополит) –
адамдарды ұлттықтан жоғары ұйымдарға, әлем азаматтығына үндейтін және
ұлттық, мемлекеттік суверенділігін, ұлттық дәстүрлер мен патриотизмді
жоққа шығарушы идеялар мен соларға лайық тәртіптер. Қазіргі кездегі
космополитизм әлемдік шаруашылықтың
интерұлттандыру үдерісі,
мемлекетаралық бірігулер, тұлға аралық байланыстар арқылы көрініс табады
Жеке басқа табынушылық - Саяси немесе діни билік басындағы
жоғары лауазымды адамды құдайландыру, шектен тыс ұлықтау; тарихтағы
көшбасшының рөлі мен міндетін шектен тыс бағалау
Саясаттағы оңшылдар мен солшылдар - Саяси партиялардың
көшбасшыларының саяси-идеялық бағыттарының сипаттамалары. Жалпы
әлеуметтік теңдікті жақтаушыларды «солшылдар», олардың қарсыластарын
«оңшылдар» деп атайды
Легитимділік - Қоғамның ресми биліктің заңдылығын мойындауы
және оның оларды басқаруға құқықтылығы
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Лоббизм (англ. lobby - кулуары) – мемлекеттік билік органдарына жеке
тұлғаның немесе топтың көрсетілген органдардың пайдасына заң актілері
мен әкімшілік шешімдерді қабылдау мақсатында қысым көрсетуі
Маргиналдылық (marginalis – шекаралық жағдайда болу) – өздерінің
психикасы мен саяси құлықтарына әсер қалдыратын ірі әлеуметтік топтарға
адамдардың шекаралық жағдайда болуы. Ғылымға «маргиналдылық»
ұғымын амер. социолог Р.Парк енгізді. Мулаттарды зерттеу барысында ол
маргинал адамның мынадай қасиеттері бар екендігін анықтады: мазасыздық,
жоғары сезімталдық пен атаққұмарлық, агрессияшыл, өзімшілдік.
Маргиналдар тұрақты мәдени-әлеуметтік топтар арасында аралық орында
тұрады; олар өздерінің тұрақты өмір сүру ортасынан шығарылып мәдени
және әлеуметтік-этникалық бірегейлігін жоғалтады. Олар басқаларға
қарағанда өз үміттерін идеологиялық утопиялар мен саяси авантюралармен
байланыстырады, саяси радикализмге бейім.
Монархия (грек. Monarchia) – биліктің сайланып қойылған өкілдігі
немесе сайлаушылардан тәуелсіз мұрагерлік арқылы
мемлекеттік биліктің
ресми немесе нақты негізі бір адам болып келген басқарудың түрі. Шексіз,
парламенттік, дуалистік те болып келеді.
Мониторинг (лат. monitor - қадағалаушы, еске салушы) – қандай да бір
үдерістердің өзгерістері мен қалаған нәтижелермен сәйкестігін анықтау үшін
саяси жағдайды тұрақты, үздіксіз қадағалау және бағалау
Олигархия (грек. oligarchia – азшылық топтың билігі) – ерекше
қабілеттіліктері болмаса да, басқарушы элитаға жататындықтан, немесе
шыққан тегі мен байлығының арқасында ие болған мемлекеттегі азшылық
топтың билігі. «Олигархия» термині қаржы әлеміне қатысты да қолданылып
жүр: қаржылық олигархия туралы санаулы бай адамдардың билігі ретінде
айтылуы
Парламент - Азаматтар өздері сайлайтын және солардың мүдделерін
білдіруші мемлекеттегі жоғарғы заң шығарушы орган. Алғашқы Парламент
Англияда XIV ғасырда, алайда Биллдің құқық туралы заңнамаларының
құзыреті толығымен мойындалғаннан кейін 1689 жылы пайда болды.
Пацифизм (лат. pacificus - бітімгерлік) – кез келген соғысты
жанжалдарды шешудің құралы дегенді теріске шығарушы дүниетанымдық
бағыт пен соған сәйкес қозғалыстар. Пацифистер әскери білім алудан,
қолдарына қару алып әскери қызмет атқарудан бас тартады.
Плюрализм ( лат. pluralis – көптік) - қоғамда ашық түрде заң
аясындағы оппозициялық іс-әрекет пен билік үшін күресте саяси идеялар,
көзқарастар,
партиялардың
еркін
бәсекелестілігінің
көптүрлілігін
жорамалдайтын саяси жүйенің қызметі мен құрылымдық қағидаттары
Популизм (лат. populus - халық) – билік немесе оппозицияның адамдар
үшін тартымдыларды жоғарылату арқылы, бірақта мақсаттары орындалмаса
да өздерін халыққа жақын екендіктерін көрсеткілері келіп тұрғындардың кең
түрдегі келісімін алып қоюы. Популизм саяси жағдайларды оңтайландыруға
бағытталып, қоғамдық пікірмен көпірме ойын, барлық қиындықтар мен
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мәселелерді жоюды қамтамасыз ететін халықтың назарын аударатын
ұрандарды іздестіру
Радикализм (лат. radix - түбір) - 1) шешуші және ымырасыз іс-әрекет
мақсатқа жетудегі саяси үдерістердің сапалы өзгеру тәсілі; 2) төтенше
шараларға жүгінетін саяси қозғалыс
Билік бөлінісі - Жеке бастың немесе институттың өкілеттілігінің
шоғырлануына қарсы атқарымдық заңшығарушы, атқарушы және сот
билігінің бөлінуін көздейтін мемлекеттік құрылымның негізгі қағидаты
Республика (лат. respublica – қоғамдық іс) – мемлекеттік органның
сайлануы мен билікті халық мойындайтын мемлекеттің түрі. Республиканың
негізгі үш түрі бар: парламенттік, президенттік және аралас (жартылай
президенттік)
Референдум - Мемлекет азаматтарының өзіне маңызды мәселе
бойынша еркін білдіруі (дауыс беру). Референдумға ынта білдірудегі заң
саласында елеулі айырмашылықтар бар: - референдумға парламент пен
үкімет ынта білдіруі мүмкін (Ұлыбритания, Швеция, Норвегия); - парламент,
үкімет, президент (Франция); - халық (Швейцария, Австрия, Италия).
Швейцарияда азаматтар белгілі бір заң бойынша референдум өткізу өткізу
үшін 50 мыңдай қол жинау керек.
Секуляризация (лат. saecularis - бұқаралық, зайырлы) - 1) шіркеу
мүлкінің, ең бастысы жерінің мемлекеттік меншікке айналуы. Батыс
Еуропада Реформация кезінде зайырлы және діни билік арасындағы өзара
күреске, олардың қоғамға ықпалының қайта бөлінісіне байланысты кеңінен
қолданылды; 2) Батыс Еуропада діни адамның шіркеудің рұқсатымен
зайырлы халге өтуі; 3) Қоғамдық сананы діннің әсерінен босату. Бұл жерде
секуляризация шіркеудің мемлекеттен, құқықтан, мәдениеттен, ағарту ісінен
бөлінуі және діннің жеке өмірге қарай жылысуын білдіреді.
Сепаратизм (лат. separatus – саяси түзілімнің кейбір бөліктерінің
бүтіннен бөлінуге бағытталған іс-әрекеті). - Аз ұлт өкілдерінің, аймақтың
немесе халықтың жеке топтары автономды дербес мемлекеттілікке (мыс.,
Ресейдегі Шешенстан, Канадағы Квебек, Испаниядағы Баски) ұмтылуы
түрінде көрініс береді.
Саяси әлеументтену - Адамның саяси мәдениеттің белгілі бір саяси
ролдер мен міндеттерді атқаруымен саяси жүйеге бейімделуі үшін қажетті
қасиеттерінің қалыптасуына мүмкіндік туғызатын дәстүрлері мен ережелер
үдерістерін игеруі.
Суверенитет (франц. souverainete – жоғарғы билік) – белгілі бір
аймақтағы жоғарғы билік. Суверенитет – мемлекеттің негізіне жататын
белгісі.
Теократия (грек. theos - құдай, cratos - билік) – діни және зайырлы
билік арасында нақты бөлінушілігі жоқ басқару түрі, және мемлекетті
жанама немесе тікелей жоғарғы дін қызметкері басқарады (мыс., Ватикан,
Сауд Арабиясы, Иран)
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Толерантность (лат. tolerantia - төзімділік) – басқа көзқарасқа, пікірге,
әрекетке қатысты төзімділік таныту.
Трайбализм (лат. tribus - тайпа) – рулық-тайпалық, кландық
құрылымға тән тұрмыстық-мәдени, қоғамдық-саяси ерекшелену.
Феминизм (лат. femina - әйел) – қоғамдағы әйелдің рөлі мен құқығын
ұлғайтуды жақтайтын зияткерлік және қоғамдық саяси қозғалыс
Харизма (грек. charisme - қайырымдылық, құт, құдайлық сый) –
ерекше қабілет; ізбасарларының басшыларын үлкен абыройлы (дұрысында
діни және саяси) басқаларға тән емес қасиеттерге ие, күнәсіз, ғажайып деп
тануы
Хунта - Мемлекеттік төңкерістің нәтижесінде билік басына келген
әскери топ
Эгалитаризм (франц. egalite - теңдік) – қоғамды ұйымдастыр
ұстанымы ретінде теңдіктің басымдығын алға тартушы теория. Эгалитаризм
мемлекеттің табысты теңестірудегі белсенділігін негіздейді
Электорат (лат. elector - сайлаушы) – саяси сайлауларға қатысуға
дауыс беруге құқығы бар азамат
Этатизм (франц. etat - мемлекет) – мемлекеттің қоғамның негізгі өмірі
саласындағы басымдығы; мемлекеттің экономикалық, әлеуметтік, рухани
өмірге белсене араласуы қажеттігінен туындайтын көзқарастар жүйесі.
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Мазмұны
Алғы сөз
І тарау. Саясат және оның мәні
II тарау. Билік: оның түрлері, құрылымы және иемденушілері
1. Биліктің мәні, құрылымы және түрлері
2. Тұлғаны саяси әлеуметтендіру және саясатқа қатысу
3. Көшбасшылық
III тарау. Саяси режимдердің типологиясы
1. Тоталитарлық, авторитарлық, демократиялық
2. Саяси жаңғырту
IV тарау. Қоғамның саяси жүйесі
1. Саяси жүйе туралы ұғым және оның құрылымы
2. Мемлекет – cаяси институт ретінде
3. Қазақстан Республикасының саяси жүйесі
V тарау. Саяси партиялар мен саяси жүйелер
VI тарау. Саяси идеология мен саяси мәдениет
VII тарау. Демократия
1. Демократияның өлшемдері мен құндылықтары
2. Азаматтық қоғам және құқықтық мемлекет
VIII тарау. Адам құқығы мен еркіндігі
IX тарау. Халықаралық қатынастар саяси зерттеулердің объектісі
ретінде
1. Халықаралық қатынастар мен халықаралық саясат ұғымы
2. Қазақстанның сыртқы саясатының бағыттары мен қағидалары
3. Мемлекеттегі этнодемографиялық жағдай. ҚР-ның ұлттық
саясатының мазмұны мен ұстанымдары
4. Саяси және діни экстремизм мен лаңкестік, алдын алу шаралары
мен күресудің тәсілдері
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143

3
6
15
15
17
19
26
26
29
36
36
44
51
59
74
91
91
98
109
113
113
117
126
128
133

Зарема Альфредовна Абдуллина
Алтынай Тулеовна Мухамбедьярова
Дамир Карибаевич Шокатаев
Гульнар Абрайкуловна Абрахматова

САЯСАТТАНУ
Оқу құралы

Редакторы Телғожаева Қ.
2013 ж. жин.тақ.жоспары, 30 реті

______________терілуге берілді
Пішіні 60х84 1/16
№ 1 типографилық қағаз
Оқу-баспа таб. – 8,86. Таралымы 100 дана. Тапсырыс____. Бағасы____ теңге.
Басуға_______________ қол қойылды

«Алматы энергетика және байланыс университеті»
коммерциялық емес акционерлік қоғамының
көшірмелі-көбейткіш бюросы
050013, Алматы, Байтұрсынұлы көшесі, 126

144

