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КІРІСПЕ

Саясаттану, өз атауына сәйкес-саясат туралы гылым. Алайда, саясат 
әлемі соншалықты көптүрлі болғанмен, көптеген ғалымдар, әртүрлі ғыльш 
өківдері саясаттың мәнін ашуда бір пікірге келе алмайды. Көп пікірталас 
мемлекет деген не жэне оның пайда болуының себептері жайына бояадьі. 
Зерттеушіпер басты саяси инстшуггардын және олардың лауазымдық са- 
тыларынын каланып бітуіне әртүрлі аныктама береді. Кейбіреулер саясат- 
таяуды мэселені тез арада шешетін тек қана тәжірибелік ғылым деп санаса, 
басқалары онда философиямен ұксастыратын терең теорияларды көреді.

Саясаттың қоғамдағы орнын аньгқтау да бір мағьгаада емес. XVIII ға- 
сырдағы Француз жазушысы Л. Вовенарг: «Саясагг-бардық ілімдердщ ұлы- 
сы» деп жазған. Осы күвдері саясатты осылайша мадақтауды кездестіру 
киын. Әдеттегі түсінікте саясат бишктегілердщ әділетті емес әрекеттермен 
байланысты лас іс репнде түсінік қальштасқан. Алайда, аталмыш ұстаньш- 
дар көптіп тағы да саяси болмысты және оның алуан түрлі көріністерінің 
зертелуінің маңьпдылығын көрсетеді. Саясатпен теориялық тұрғыдан та-

саяси өмірде өзінің орнын табу жолында алғашқы мэнді де дербес 
қадам. ¥сынылган жадығаттар негізінде әркім саясат әлеміне негізделген 
баға беріл және жеке бастапқылықтарын анықтай алады деп ойлаймын.

Қалай болса да, саясатка бәріміз қатыстымыз, өйткені мемлекет пен қо- 
ғамның бөлігі болып табыламыз. Сондықган, эркім мемлекет қызметтері 
мен инстигуттары, саяси өмірге қатысу нысандары, өз құқықтарьш қорғау 
тәсілдері жайлы хабардар болуы тиіс. Қазақстан Республикасы біздің 
көзімізде тәуелсіз, демократиялы, құкыктық мемлекет қңэуға жол бастап 
келеді. Біз бен сізден, Қазақстан болашағы, саяси құрылғысы қандай 
кұндылыктарды (адамгершілік элде басқа) аньщтайтыны байланысты.

Бупнп таңда әлемде, оньгң ішінде түбегейлі бетбңэыс жасап демокра- 
тиялық өзгерістерді іске асырып жатқан елімізде саясатіъщ алатын орны 
ерекше. Себебі саясат когамдык құбылыс.

Саясат дегеніміз қазіргі замандық адамның кажеттілігі және сонымен 
бірге талап-тілегі, өйткені саясат қоғам өмірінің барлық салаларындагы 
оның алуан түрлі іе-кимылдарыньщ көрсеткіші болып табылады. Соңцық- 
тан да саясат туралы білім алу қоғамдагы өзінің алатын орны мен атқара- 
тын рөлін тусінпсі, өз қажеттерін басқа адамдармен бірлесе отырьгп жақ- 
сырақ, канағаттандыргысы, оларды мемлекет ауқымыңда іске асырудың 
максатгары мен құралдарын таңдап апуга ықпал жасагысы келетін әрбір 
адамның мүдделеріне сай келеді. Саясатты түсінбеу және оны әдейі елемеу



келеңсіз зардаптарга ұрындырады, адам тіршілігінен шеттеп калуга, ал ең 
киын жагдайда оның негіздерінің өзіне қатер төнуіне апарып согады. Қа- 
зірдің өзінде де халқымыздың саясат пен саяси жетекшілердін іс-әрекетгері 
жөнінде хабардар болып отыру кажеттіліктері есе түсуде. Саяси процестер, 
саяси жүйслср, демократия, мемлекет, саяси партиялар, қогамдық ұйымдар 
мен козгалыстар сиякты т. б. өзекті категорияларды окытып үйрететін бүл 
білім бүгінде біздің әркайсымызга қажет. Саясаттану адам және қоғам ту- 
ралы өзге де гылымдар снякты адамның білімІн калыптастыруга, өткенді, 
казіргіні келешекті дұрыс түсініп, орнын аныктауга көмектеседі.



ТАҚЫРЫП. САЯСАТТАНУ ҒЫЛЫМ

Адам — саяси тірі жэндік
Аристотель

Саясат қызметі әрдайым ғалымдар, саясаткерлер, жазушылар мен қара- 
пайым адамдар назарында болды. Билік пен мыңдаған және миллиондаған 
адамдардың тағдырларын басқару мүмкіндігі, мемлекеттердің кирауы мен 
қалыптасуы, қоғамның әділетті құрылысын іздеу, дагдарыстан шығу жолы
— осының барлығы саяси аумақта болды және зерттеу заты бола түсті.

Саясаттану бірден тәуелсіз ғылым болған жоқ, аланда, қазіргі уақытта 
саясатка жататын өмірдің сфералары бұрыннан терең талдауға ұшыраған. 
Қытай мен ежелгі грек фшюсофиясы кезіндегі ғалымдар мемлекеттің пай- 
да болу себебін түсінуге тьфысты және мемлекеттік асқан түзілу формасын 
іздеді, әділ басқарушының қандай касиеттерге ие болуын аныктады. Эри
не, уақыт өте келе зертгеу үшін жаңа материал пайда болды, жаңа мәселе- 
лер пайда болды, оның ішінде биліктердің бөлінуі, қоғам мен мемлекеттің 
арасалмағы, азаматтардың саясат өміріне қатысу формасы, саяси мәдениет- 
тің типологиясы пайда болды. Дегенмен, осы мәселелерді тереңірек қарас- 
тыру ежелгі грек ойшылдарының еңбектерінде олардың әддеқашан, қандай 
формада дамуын анықтауға мүмкіндік береді.

Қоғамдык өмір күрделі, көп деңгейлі, экономикалық, саяси, рухани 
сфералар өзара қызмет ететің жүйені сипаттайды.

Саясаттану, баска да ғылымдар сиякты өзінің зерттеу пәні, құрамында 
зерттеу тәсілдері мен түсініктеме құрылғысы бар, теориялық-әдістемелік 
базаға ие.

Саясаттану ғылымы да кәдімгі баска ғылымдар тәрізді қалыптасудың 
және дамудың қилы жолдарынан өтті. Барлык қоғамдық ғыльгмдармен ық- 
палдасып отырады. Ол антикалык саяси-әлеуметтік әмбебап ойлардан бас- 
тау алады да, кұкық және мемлекет туралы ғылымдар калыптасқаннан кей- 
ін, саяси философия кұрамына еніп, заңдық нормалардың өзегіне айналып,
одан әрі өрбіді.

Бұдан соң саясатты оқып үйрену философиялык, әлеуметтік, психоло- 
гиялык болып бөлінеді. Саясат туралы гылымда қазіргі кезде әлеуметтік, 
кұкықтық, тарихи және басқа түрлі көзкарастар мен әрекеттер туындап 
отыр. Бүгінгі таңда әлемнің барлық елдерінде саясаттануды гылым ретінде 
және оның объектісін пән ретінде зерттеп, оның жолдары мен әдістерін, 
формасы мен тәсіддерін білуді қолга алып отыр.



Саясаттану пәні

Саясаттану ғылымы қоғамда болатын саяси процестерді, саяси жүйе ти-
пологиясын зерттейді, онымен коса, адамның саяси өмірдегі орны, саяси 
түсінік пен саяси мәдениет ерекшеліктерін зерттейді. Саясаттану пәні бо
лып, тұтастай саяси өмір, оның дамуының негізгі тенденщіясы, басты ин- 
ституциялық компоненттер болып табылады. Бірак, саяси өмір тек үзі- 
ліссіз, мақсатты немесе тіпті мағынасыз, ұгынылыл отырган немесе жете 
түсінілген, адамның қызметі — саяси процестің бас қатысушысы кезінде 
ғана болуы мүмкін. Адам саяси өмірге бірден бір тұлға ретінде, белгілі бір 
таптың, жыныстың, этниканың, діни немесе жастық топ өкілі ретінде елік- 
тірілген. Сонымен коса, осы ірі және шағын топтар саяси әрекеттің белсен- 
ді немесе жанама қатысушылары болып табылады.

Саясат көп жакты қызмет болып табылады, оңдағы сэттілік көптеген 
компоненттерді ескеру кезінде кепілденген. Саяси өмірге қоғамның эконо- 
микалық дамуы, оның кұқыктық жэне өнегелі нормалары, мэдени өзіндік 
қалпы, онымен қоса саясаткердің т^лғалық әсерлілігі мен оньщ ұйымдас- 
тырушылық қабілеті, өзінің ойын көпшілікке анық жеткізе алатындығы
мен оларды өзімен бірге тарта алатындығын ескере отырып, көптеген бас
ка да факторлар эсер ете алады.

Әйгілі француз ғалымы М. Дюверже (1917 ж.) саясатты екі жүзді Янус 
деп атады. Бәріне белгілі Римнің атақты тәңірінің аты қатал бекітулер бір- 
ін-бірі алмастыратын дау-жанжал мен бағынушылық саяси өмірдің күрде- 
лілігі мен тенденциялардың қарама-қайшьшығын тіпті жақсырак сипатгай- 
ды. Дау-жан жалда жеңіске жеткен жақ оған пайдалы ережелерді қоғамда 
бекіту мүмкіндігіне қол жеткізеді. Бірақ, саясат жалпы кызығушылық та- 
ныту мен барлык азаматтардың әділетті талаптарын коргауға бағытталған.

Саясаттанудың пэні толығымен саяси әмір болып табылады яғни сая
саттану коғамның басқа өрістерімен, үрдістерімен, негізгі компоненттері- 
мен байланысты.

Саясаттану пәні мына басты бөлімдерден тирады:
1. Саяси теориялар (олардың пайда болуы, дамуы және қазіргі кездегі 

қызметі). > ,  ̂ ; 1
2. Саяси институттар (Конституциялар, аймактық және жергшікті бас-

қару, көпшілік экімшілік, саяси институттарды салыстырып зерт- 
теу). : • ,4І

3. Партиялар мен коғамдық ұйымдар.
4. Қоғамдық пікір.
5. Халыкаралық саясат (халықаралық ұйымдар мен халықаралық кұ- 

қық).



Саясаттану ғылым ретінде төмендегі мәселелерді қарастырады:
— саяси өрістің даму заңдылықтары;
— саяси процестер;
— саяси білімнің тарихы;
— саяси сана; ^
— саяси мәдениет.
Саясаттану оқу пәні ретінде төмендегі мәселелер туралы білім береді:
— саяси институттар олардың к^рылымы және қызметі;
~ оқиғалар, мәселелер, саяси процестер;
— тұлғаның қоғамдық өмірге араласуы;
— саяси концепциялар.
Мемлекет пен коғамның саяси жүйесі — саясаттанудың негізгі зерттеу

объекпсі. Осы арқылы қоғамның тұтас пішінін анықтаймыз. Сондықтан
саясаттану пәні туралы жалаң пайымдауға болмайды. Оған жүктелген мін-
дет әрі күрделі, әрі маңызды десек те, ғылыми әдебиеттерде ортак қоры-
тындыға келіп, оны пән ретінде мойындаған тұрақты пікір әлі тиянақтал-
ған жоқ. Сондыктан бұл пән туралы түсініктер алуан түрлі зерттеулерде,
бағыттарда, саяси мектептерде бір-біріне сай келмейтін кездері де жоқ 
емес.

Біріншіден.* Саясаттануды пән ретінде анықтағанда оның тікелей мем- 
лекетпен немесе саяси билікпен, қоғамдық немесе саяси партиялар мен
ұйымдар проблемаларымен байланыстыра қарайтын шектеулі шеңбердегі 
көзқарастар.

Екіншіден. Бұл пәннің еншісіне саяси мәселелер мен саясат туралы бі- 
лімді ғана жатқызып қоймай, онымен үндес келетін табиғаты жакын кейбір 
ғылымдардың мәселелерін бірге алып қарастыру, кең талдап, аукымды 
әңгіме козғау болып табылады.

Міне, осыдан келіп «Саясаттану пэні» нені зерттейді деген заңды сұрақ 
өзінен-өзі туындайды. Оған жауап қайтару үшін ең алдымен «Саясаттану» 
деген сөздің түпкі мағынасьн ашып көрсетейік. Бұл — гректің «Роійіке» 
сөзі мемлекетгік немесе қогамдық іс, мемлекетті басқару өнері деген мағы- 
наны білдіреді жэне «Ьо§оз» — ілім, саяси ғылым немесе саясат туралы
ілім деген түсінік.

Ендеше саясаттану да өз ерекшеліктерімен сипатталатын дербес пэн. 
Оны баскалармен арапастырмай-ақ жеке дара окып үйренуге болады. Мы- 
салы, саяси билік пен оның мәні, жекелей және топтық түрде билік жүргі* 
зу, көсемдік пен демократия, биліктін шексіз феномені сияқты күштеу мен 
зорлық, авторитарлык мораль түріндегі билік пен кұқықтық құндылықтар 
жайлы айтуга болады. Олар Конституциялық құкық аясына кірмейді, оны-



мен ешқандай юриспруденция айналыспайды, бұл оның құзырына да жат-
пайды.

Ендеше саясаттану дегеніміз түрлі сипаттағы қоғамдық-саяси жуйенің 
даму ерекшеліктерін, бір-біріне қабысып икемделуін, тұрақтылыкты қам- 
тамасыз ететін шарттарының себептерін, дау-жанжалдар мен дағдарыс- 
тарды реттеу жолдарын зерттейтін ғылым деп санауга болады.

Саяси оқигаларды талдап таразылап, шындықты объективті тұрғыда 
ұғындырып, осы арқылы дағдарыстарды калыпқа келтіру оның басты мақ- 
саты. Адамдардың ізгі құндылықтарын тану алдына, дұрыс бағыттарға бет 
түзеуіне көмектеседі. Бәрін нактылыққа негіздеп, неғұрлым қателік жібер- 
меуге ықпал етеді. Бірақ ол адамдарға басқалай бір саяси идеологнялық 
таңдауларға ұсына алмайды. Ұйымдардьгң, партияның, азаматтардың жеке- 
лей өз істерін, саяси таңдау жасаудың формасы мен түрін, қандай шешім- 
дер қабылдап, эрекет етуді осы саясаттану көрсетіп бере алады.

Саясаттағы рационалдық жэне иррационалдық сияқты факторларды да 
сараптайтын саясаттану. Ол сондай-ақ қазіргі таңда жетістіктерге жету үш- 
ін қандай мақсаттарға сүйену қажет, іс-қимыл сәйкестігі қалай орындала- 
ды, «мүмкін еместіктің себеп-салдары неде», баска қандай саяси ойда 
амалдар керек деген сұрактарға да жауап қайтарады. Саясаттану кұбылыс- 
тарға баға бергенде, ұйғарым жасағанда идеологиядан, идеялардан тыс ти
рады және асыра сілтеуден аулак болады. Қайта мұндай нэрселердің саяси 
процестерге, саяси институттарға тигізетін кері ықпалдарын зерттейді.

Әртүрлі кезеңдегі саяси жүйелердің сипаттамасы мен корытындысы- 
ның нақтылығы баска болуы да мүмкін. Егер саясаткерлер сол шактағы 
жүйелерге қатысты функционалды факторларды көбірек анықтаса, шын- 
дыкты максималды деңгейде таныса, жағдайдың жалггы пішімі мен ерек- 
шеліктерін ажырататын болса, онда нақтылық бәрінен биік турады.

Осыдан болар мемлекеттердің бәрінде өзге ғылымдарға қарағанда сая- 
саттанудың ұлттық ерекшеліктерге бір табан жакындыгы. Себебі, оның ба- 
қылау байламдары, жасаған қорытындылары алға тартатын ұсыныстары 
сол мемлекеттің өзіне ғана тән болып келеді. Ал оның басқа мемлекеттерде 
қолданылуы логикалық сараптау, әлеуметтік эксперименттер, интуиция ар- 
қылы тексеріледі. Сондықтан эрбір елде плюралистік түрдегі өзінің саясат
тану мектебі болуы мүмкін.

Саяси процестің, саяси кызметтің, саяси биліктің, қандай да болсын 
объективті заңдылықтардың, эволюцияның, көзқарастардың өзгеруі мен 
дамуы — аталған пәннің негізгі нысанасы. Білім деңгейіне сәйкес, саясат
тану жалпы жэне жалқы деп саналады. Сипатына карай іріктесек, саяси 
зерттеу теориялық және эмпирикалык деп екіге бөлінеді. Ал, бағыты мен 
мақсатына қарай топтастырсақ, іргелі жэне қолданбалы деп жіктеледі.



Саясатгану-жалпы интегралдаушы білім ретінде саяси қүбылыстар мен
процестердің жиынтығын, қоғамньщ саяси өмірінің жалпы принциптері
мея заңдылықтарын, олардың көріністерінің ерекшеліктері, қоғамдық про-
цесте субъектілер қызметтерін жүзеге асырудың формаиары мен әдіст.ерін 
карастырады. 7  4

Саясат әлемін зерттейтін гылымдар

Саяси ғылымға көптеген кешенді пәндер жатады, оның ішінде саяси 
философия, саяси тарих. саяси әлеуметтану, саяси георграфия, саяси ілім- 
дер тарихы, мемлекет пен құқық теориясы, саяси психология. Бұл гылым
дар өзінің зертгеу орны мен оған келуімен ерекшеле неді, олар ғылыми 
зерттеудің әртүрлі әдісін қолданады, онымен қоса олар өзара байланысты, 
себебі олар саясаттың көп жақты феноменінің әртүрлі жагью зерттейді.

Саяси философия көне пәндердің бірі болып саналады. Антикалык ке- 
зеңде саяси ғылымды маңызды саланьщ біріне жатқызған, сонымен қатар 
оны жалпы философиялық білім аясында айрықша зерттеген. Саяси фило
софия зерттеудің жалпы принциптерін қалыптастырады, қоғамдьщ қарым- 
қатынас жүйесінде саясаттың орнын анықтайды.

Саяси элеуметтану қоғамдық топтың саяси өмірге, саясаттьщ өзара 
қьвмет етуі мен әлеуметтік факторларға қатысуы формасын зерттеумен
айналысады.

Саяси география саяси өмірге географиялык, геосаясаттық, аумақтьпс 
және табиғи-климаттық факторлардың эсер етуін зерттейді. Соңгы кезде 
геосаясат болашағы бар ғылымдардың бірі бола бастады, ол мемлекеттің 
территория, халық саны, басқа мемлекеттермен көршілестік сияқты аспек- 
тілерінің саяси дамуын зерттеуге эсер етеді. Кейбір зерттеушілер осы фак- 
торларға қарап, әлем аренасында мемлекетгің күшігі тәуелді етіп қояды.

Саяси тарих саяси жүйелер мен тарих жолындағы институттардың 
эволюция процесінің заңдылъпсгарын зерттейді. Саяси ғылымның тарихи 
аспектісі ерекше кызыгушылыкты сипаттайды, себебі әртүрлі қоғам әртүр- 
лі жылдамдыкпен дамиды және ұқсас өзгерістер кезеңінен өтеді. Бір мем- 
лекеттің тәжірибесін басқа мемлекет қолдануы мүмкін.

Саяси ічімдер тарихы адамның саяси емірі туралы, оның институттары 
мен жүйелері туралы тануын зерттейді. Саяси ілімдер тарихын зерттеу 
аясында саясаттың эртүрлі тар их дәуіріндегі көзқарастары бекітілген.

Мемлекет пен құқық теориясы алдымен мемлекеттің және оның құ- 
кыктьщ жүйесінің жалпы эволюция процесіндегі өзара қарым-қатынасы 
мен тарихына қызығушылық танытады. Құкық адамдардың қоғамдағы қа- 
тынастары мен тәртібін, жүріс-тұрысын реттейді.



Саяси психология тұлғалық аспектінің қоғамдагы саяси процеске әсерін 
қарастъфады. Оның басты зерттеу пәні саяси өмірге қатысатын саяси 
мінез-құлык пен түлғаның дәлелдері болып табылады.

Саяси антропология адамның саясаттағы рөлін бекііуге бағытталған. 
Ол жеке адамның саяси қарым-қатынастар жүйесіндегі орнын зертгейді, 
олардьщ тұлғалық өлшемі, адамның саяси процеске эсер етүі.

Саясаттанудың қызметтері

туралы
тын жүйелендіреді, дамудың негізгі заңдылықтары 
табады. г

2. Тәжірибелік қызмет саясаттану бойынша теориялық білім негізінде 
саяси құрыльііМ, баскару әдістері, онымен коса нақты шқсаттарға
жету оойынша нұсқау беретін әдістерді ұсынады. <

3. Болжамдық қызмет саяси процестердің даму үрдістері мен перспек- 
тиваларын анықтауға мүмкіндік береді.

4. Идеологиялық қызмет басты кұндылықтар, мұраттар, саяси процес
ке катысушылардың рухани нысанын қалыптастыруга мүмкіндік 
береді. ‘ ' ' .

5. Саяси элеуметтану кызметі саяси мәдениет дағдыларын қалыптас- 
тырады, азаматтардың қоғамдық өмірге қатысуы үшін алғышартта- 
рын жасайды, калыптаскан саяси мінез-құлық нормаларына қосады.

Саясаттанудың әдістері

колданүға
Шардың кұрамы уақыт өте келе өзгеріске ұшырап отырды, зерггеу әдісте- 
мелігінің дамуына қоғамдық гылымдар мен табиғаттану гылымдарының
дамуы үлесін қосты. Жалпы саясаттанудың қолданатын әдістерін жалпы 
теориялық және эмпирикапык деп екіге бөлуге болады.

Жалпы теориялық әдістер философия білімінің аясында пайда болған, 
жэне де оларды көптеген ғылымдар қолданған. Олардың көмегімен саясат- 
танушылар эмпирикалық зерттеу кезінде алынған білімдерді жүйелейді 
және жинақтайды. Жалпы теориялық әдістерге келесілер жатады:

— диалектика қоғамдык өмірдің дамуын зерттеу, өзара байланыс- 
тарды және қайшылықтардың саяси реалдарына тән имманентін
айкындайды;
жүйелеу әдісі саяси құбылыстарды баска күрделі құрылымның бір 
бөлігі ретінде қарап, оны құрайтын элементтердің әлеуметтік



өмірдеіі орнын, қызметін айналадагы ортамен, басқа құбылыс- 
тармен байланысты зерттейді (экономика, мәдениет, табиғат);

~ формализация — саяси өмірдің әртүрлі көрсеткіштерінің ұксас 
параметрлері бойынша салыстыру, табу өлшемдерін анықтау, ол әр
түрлі мемлекеттер үшін саяси прцестердің жалпы зандылықтарын 
шығаруға мүмкіндік береді;

— институционалдық әдіс саяси және қоғамдық институттарының 
өзара қызмет етуі мен өзара байланысын зерттейді: мемлекеттер, 
партиялар мен қозғалыстар, қьгсым топтары және т. б.

Эмпирикалық әдістерге әртүрлі саяси аяда жаңа білімдерді алу құрал- 
дары жатады. Келесідей эмпирикалық әдістерді атауға болады:

— тарихи әдіс саяси институттардың тарихи дамуындағы өзгеріс- 
терін талдайды;

— социологиялық әдіс — саясаттың әлеуметтік факторлармен өзара
байланысын зерттеу (экономикалық, қоғамдық құрылым, мәдениет
жэне т. б.), онымен коса әлеуметтік топтардың саяси процестерге 
әсерін зерттейді;

— бейнелеу саяси ортада маңызды болмыстар мен тенденцияларды 
жазбаша жазып алу мен бақылау;

— сауалнамалау — саяси өмірге қатысушылардың идеялық бекітуле-
рін, артықшыльгқтарын, пікірін табу үшін қоғам өкілдерін ауызша 
немесе жазбаша сұрау;

— статистикалык; эдістер — саяси өзгерістер динамикасын сипаттай- 
тын әр түрлі сандық көрсеткіштерді (мәліметтер, мағлұматтар) зерт
теу мен жинактау;

— математикалық әдістер — олардың көмегімен сандық көрсеткіштер 
негізінде әртүрлі мәліметгердің жүйеленуі, жинактал\ъі болады, 
саяся процестер өңделеді;

— психология мен бихевиористік әдістер субъектілік факторлардың
әсері мен саяси процесте тұлганың мінез құлкының ерекшелігі зерт- 
теяеді.

Жоғарыда керсетілгендей, саяси зерттеу аясьшда колданылатын көгтте- 
ген әдістер басқа гылымдардың арсеналы на тәуелді. Бұл қогамдық өмірді 
зерттеу әдістері мен формаларын сипаттауды кеңейгу мен өзара пәндік 
байланыстарды іске косудын бірден-бір дәлелі болды. Саясаттанудың жеке 
бағыттары әртүрлі зертгеу әдістеріне басымдылық береді.



Бақылау және өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:

1. Саясаттану ғыльш ретінде нені сипаттайды?
2. Сіз саясаттану пәнін қалай анықтар едіңіз?
3. Саясаттанудың негізгі әдістерін атаңыз. Оларды қалай топтасты- 

руға болады?
4. Саяси ғылым қандай бөліктерге бөлінеді? Соңғы кездерде кандай 

салалар белсенд ірек дамып отыр?
5. Саясаттанудың Сіздің мамандығыңызға кажеті барма?
6. Саясаттанудың басқа коғамдық ғылымдармен өзара байланысы 

кандай? 1



2 ТАҚЫРЫП. САЯСИ ҒЫЛЫМДАРДЫҢ НЕПЗГІ
КЕЗЕҢДЕРІ МЕН ҚАЛЫПТАСУЫ

Саясаттану өзінің пәні мен зерттеудің ерекше әдістері бар дербес ғы- 
лым репнде кейін пайда болды. Бірақ оның бастауы ежелден келе жатыр. 
Қоғамның саяси өмір туралы білімінің дамуы бірнеше кезеңнен өтті. Бас- 
тапқыда саяси көзқарас адамдардьщ қоршаған орта мен қоғам туралы жал
пы ойынан алшақ болған жоқ. Ежелде адамдар бштіктің пайда болуына жә- 
не баска да қоғамдық институттарының пайда болуына діни-мифология- 
лык түсінік берген. Кейін, эмпирикалык мәліметтердщ жиналуы мен ғылы- 
ми таным әдістерінің жетілдірілуімен саясат әлемі мен билік қарым-қаты- 
настары зерттеу пәні бола бастады. Саясатты өмірдің ерекше сферасы ре- 
тінде антикалык уақыттан бастап талдайды, бірақ дербес ғылым ретінде 
саясаттану тек XIX ғасырда қалыптаскан.
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Антикадагы саяси ойлар

Антикадағы саяси ой мемлекеттік кұрылымның тиімді моделін зерттеу 
мәселесіне бағытталды. Жеке, қоғамдык, мемлекеттік өмір сфераларын 
нақтылай бөлуі әлі де қалъгатаспағандықтан, бұл мәселелердің бәрі бөлін- 
бей қарастырылған, ол жанұялық жэне кауымдастык құрылымның заңда- 
рын саяси жүйеге ауыстыруға тьфысуды түсіндіреді. Антикалык ғылымда 
саясатты, этика мен философияны нақты шектеуге қол жеткізе алмады, 
соңдықган, осы қызметтер аясы мен танымдар бірыңгай бүтін ретінде қа- 
растырылған. Көптеген саяси мәселелер басты түрде этика көзқарасыньщ 
аясында қарастырылды, ол көптеген ғалымдардын еңбектерін морализа- 
торлы бағытка экелді.

Платонның мемлекет туралы ілімі ¥лы философ Платон (427- 
347 жж.) бірінші болып саяси өмірді арнайы зертгеу пәні ретінде енгізді. 
Оньщ ойынша, мемлекет адамдардьщ сұраныстарының кеңеюі нэтиже- 
сінде пайда болады деді. Оның жүзеге асьфылуы үшін басқалардың көмегі 
мен барлығының бірлестікке бірігуі қажет. Бұл бірігу баягыдан эдет-ғұ- 
рыппен басқарылатын жая^я тәрізді, бірак бірлестіктің кеңеюі, оның жеке 
өкілдерінің шектен тыс сұраныстарының пайда болуы реттеушілердің жа-
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салуын талап ететш — заңдар. Баскару жүйесінде қьсзметгік тұлғалардың 
(заң шығарушы) қажеттілігі туады. Платон оның заман шартында қоғам- 
дық құрылым әділдік пен үндестіктен алыс екенін көрді. Сондықтан фило
соф саяси шындыкты өзінің уақытындағы асқан мемлекет жобасына қара- 
ма-карсы койды.



Асқан мемлекеттің, оны бірыңғай бай, күшті ететі н төрт қдсиеті болуы 
тиіс. Ол дана, ер жүрек, парасатты және әділетті болуы тиіс. Бұл қасиеттер 
мемлекетте тұратын барлық адамдарға есен-амандықпен қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді. Платон осындай мемлекетте тек 5040 азамат (немесе 
ошактар, толық бағалы тек отағасы бола алған) тұруы тиіс екенін көздеген. 
Бұл сан 1-ден 100-ге дейінгі барлық сандарға бөлінгендіктен алынған, бұл 
басқарушыға соғыс бола қалған жағдайда, салық тарату кезінде және т. б. 
азаматтарды бөлуге мүмкіндік туғызған. Адам өзінің қабілеті бар тек бір 
іспен айналыспауы тиіс. Қолөнерші — өнермен, басқарушы — басқарумен, 
жауынгер мемлекетті қорғаумен айналысуы керек. Бір нәрсемен айна- 
лысу бойынша азаматтар үш сословиеге бөлінген: басқарушылар, жауын- 
герлер мен қолөнершілер. Бір сословиеден екіншісіне ауысу кылмыс деп 
саналып, мемлекетті сатқанмен тең болған. Әрбір сословие табан аудармай 
өзінің міндетін орындауы тиіс және басқа сословиелердің артыкшылықта- 
ры мен құқықтарына үміттенбеуі керек. Платондык асқан мемлекет, халық- 
тык белгілі бір бәлігін бақытты етпей, оның тұтастай қоғамын бақытты 
етуі тшс. Басқарушылар мен жауынгерлердің өмірі мемлекеттің игілігіне 
гана бағытталуы тиіс. Адамдар жеке бас пайдасы туралы ойламауы үшін, 
Платон жеке меншік құқықығындағы институттарды жоюды ұсынды. Осы- 
лаиша, асқан мемлекёттің басты принципін Платон әлеуметтік дифферен
циация, тұтынудағы теңдік және әрбір жеке тұлғаның мақсаты ретінде 
мемлекетке қызмет етуі деп санаған.

Платон өзінің киялшыл концепциясында сол кездегі кұрылым форма- 
сының болуын бір-біріне қарама-қарсы қойған: тимократияны — атақ құ- 
марлардың билігі, демократия — көпшілік билігі, олигархия — шағын 
адамдардың билігі және тирания — бір адамның барлығының үстіндегі

Аристотельдің саяси ойы. Аристотель (384-322 жж.) адамның мәні 
тек саяси өмірінде ғана жүзеге асырылады деп санаған. Егер Платон мем- 
лекеттегі қарым-катынасты жанұя немесе тайпа және басқару әдістері тек 
адам санымен өзгещеленеді десе, Аристотель басқа көзқараста болды. Әке 
билігі, қожайын билігі мен басқарушы билігі — бірдей билік емес деді. 
Бірінші екі түрі теңсіздікпен әке және қожайынның қарапайым артықшы- 
лықтарына негізделеді. Мемлекеттік билік басқаруға еркін және тең адам- 
дарға берілген. Мемлкеттік қарым-қатынастар жанұялыққа қарағанда кө- 
лемді, сондықтан басқарушы заң шығару барысында мемлекетке кіретін 
жанұялардың игілігін ескеруі қажет. Аристотель Платондық моделінің те- 
ңестіруші тенденциясын, жекеменшік үйлестіруді сынаған және соған бай- 
ланысты Платонның ойын жүзеге асыру мүмкін емес деп санаған. Толық 
қүқылы азамат, Аристотельдің ойынша, халық жиналысы мен сот жұмысы- 
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на қатысушы болуы қажет. Құлдар, шетелдіктер, кәмелет жасқа толмаған-
дар мен карт адамдар азамат болып табылмайды, себебі олар мемлекетгік
борышты аткармайды. Сондықтан, болашақ билеуші алдымен адамдардың
кажеттіліктері мен психологиясын бшуі үшін бағынушылық мектебінен 
өтуітиіс.

Бшпктщ кімге тиесілі екеніне байланысты Аристотель мемлекеттік қү- 
рылымның бірнеше түрін бөлген. Оның ойынша, әділетгі құрылымньщ үш 
ТҮРІ ^аР‘ патшалы бшпк, онда бір адам билеуші; аристократия, кішкене 
адамдар тобының билеуі; полития, билік көптеген азаматтарға тиесілі. Би- 
лік әділдікке қол жеткізу ушін осы түрлерде жүзеге асырылады. Көрсетіл- 
ген турлерден ауытку әділетсіз қүрылым түріне әкеледі: сәйкесінше, тира
ния, олигархия мен демократия. Тирания кезінде билік бір басқарушының 
пайдасына жүзеге асырылады. Олигархия бай сословие қызығушылығын 
танытуға бағынышты, ал демократия кедейлердің қрыктарын қорғайды. 
Бірак бүл түрлердің барлығы әділетсіз, себебі ол жалпы пайдаға жэне әділ-
дікке тьфыспайды.

Мемлекетте ортасы деігейлі адамдар болуы тиіс, олар кедейшілікгің аса 
мұкгаждығы мен байлыктың аса молшылығынан алшақ. Олар бөтен адам- 
дардың жақсыльлгына кедейлер сияқты ыршымай, олардың да мүлкіне қы- 
зықпайды. Соқдықган олардьщ жағдайы түрақты болады. Бай адамдар, 
барльіқ игіліктер мен күштерге ие бола отырып, билікке бағынғысы кел- 
мейді. Кедейлер күншшдікке толы болады, сонымен қатар әрдайым қор- 
лыкгы сезінеді. Билікке бай немесе кедейдің келуі әділетсіздік пен сосло
вие арасындағы күреске әкеледі. Осылардың ең жақсы шешімі — орта сос
ловие өкіддерінщ басқаруы.

Орта ғасырлық Шығыстағы сәяси ойлар

Орта ғасырлық араб тілдес философиясының дамуына антикалық фи- 
лософтардың еңбектері оның ішінде Аристотель мен Платонның еңбектері 
негіз болды, әсіресе, зертгеу мәселелерінде кейбір орын басатындығы бай- 
қалады, олар аскан мемлекеттік құрылымды табу, мемлекеттік биліктің 
тр ін  топтастыру, онымен қоса саяси ғьшымның жалпы философиялык 
білім принциптерімен байланысы. Сонымен катар, Исламның едәуір рөлі 
жэне коғамдық қүрылыс касиетімен байланысты елеулі айырмашылықта- 
ры бар. Соның нәтижесінде араб тілдес ойшылдарының апдында рухани 
мен ақсуйектердің арасалмағы, мұсылман мемлекетінің ерекшелігін бөлу 
мәселесі түрды. Біздің казіргі күндерге дейін саясатты зерттеген абыройлы 
да ардагер ғалымдары Әл-Фәраби, Әл-Газали, Ибн-Рушд, Ибн-Сина, Ибн-
Халдун болды.



түрғындары ойы туралы трактатты» қалдырды, онда философиялық жүйе- 
нщ метафизикадан этикаға дейінгі үзіліссіз байланыстарындағы адамдар-

тураты шімдер. Бұл кітапта мемлекеттік
баскарудың

койған
принципі негізінде ғылымның барлық
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аясын, оның ішіңде коғамдық байланыстыруға тырысты. Оньщ бір негізгі 
іргесі этика принципі болды.

күрылымның
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нщ утопиялық гакірін бідцірді. Фәраби ізгілікті қаланы адамның денесі деп
салыстырған, ондағы барлык мүшелер өмірін сақтау мен толық қанды ету 
үпин бір-біріне көмектеседі.

Бір түтас ағзаның бөліктері өзінің табиғаты мен ерекшеліктері бойыяша 
өзара өзгешеленеді, тура осылай қалалық бірлестіктің мүшелері әртүрлі 
қызмет етуі керек. Егер дененің органдарының табиғи айырмашылықтары 
болса, онда белгілі бір адамдардың артықшылыгының бас көзі басқа, ерік 
болып табылады, соиымен бірге олардың қабілеттері және білім болып та- 
былады. Қаланың басшысы өзінің рөлі бойынша жүрек — адамның басты 
органы болып табылады. Ол калалық бірлестіктің болуының себепкері бо
лып қызмет етеді. Жетекшінің басты тапсырмасы төмендегі адамдарды 
басқару мен қоғамды тэртіпке келтіру болып табылады.

Қаланың басшысы оған абыройлы басқаруды жүзеге асыруға мүмкіндік 
оеретін иемденген және туа біткен қасиеттерге ие болуы қажет. Басқарушы 
адам дана эрі жоғары өнегелі, толық жетілген нағыз адам болуы тиіс. Бас- 
қарушының қолында ақсүйектер мен рухани билік қосылуы керек, яғни ол 
мүсылман қауымының жетекші қызметін — имам атқаруы тиіс. Сонымен 
қоса, мемлекетпң асқан басқарушысының туа біткен 12 қасиеті болуы тиіс: 
жетілген органдар, жоғары ойшылдық қабілеттер, зеректік, қырағылық 
жақсы жад, абырой, ар-үят, эділдік, батылдық жэне т. б.

Фәрабидің аеқан мемлекетіне бұрыс құрылым түрін қарсы қойды.
Оның бфіншісі надан қала, оның түрғындары бақыт деген не екенін біл- 
мей, оған ұмтылмаған. Оларға бастысы -  байлық, рахат, құрмет, құмар-
лық. Онымен коса, Әл-Фараби азғын, айнымалы және адасқан қалалар ту
ралы айтқан. Олардың бәрі өз мақсатында ізгілікті қаланың іс-әрекетіне



қарама-қайшы әрекет етеді, олар кесірлі мінез бен әдет-ғұрыппен ерекше- 
ленеді. * • • • . , ^Н Һ Ъ |

Биліктің болмысты өкімет мазмұнының мәселелері, орталықтанған ис
лам мемлекетія нығайту, басқарушыньщ міндеттері туралы ірі кемеңгер 
ислам ойшылы Әл-Газали (1058-1111 жж.) анықтауға тырысты. Әл-Газали- 
дің ойы бойынша, саясат және дін бір-бірінен бөлуге болмайтын, өзара 
байланысты, бір-біріне себепші арақатысы бар нәрсе, саясат дін мен мо- 
ральдың кажетті компоненті болып табылады. Саясаттың іс-әрекеттері мен

' Э В

қылыкгары мемлекеттегі тэртіпке сэйкес келуі тиісті адамнын мінез-күлық 
өнері. Орта ғасырлык мұсылман шыгысында саяси ілім тұжырымдамасын 
Ибн-Халдун (1332-1406 жж.) ұсынды. Оның ойынша, әрбір мемлекет үш 
ұрпақтьщ өмірі ағымында болады жэне бес кезеңнен өтеді: 1) бүрынғы өкі- 
меттің қрсауы және жаңадан пайда болуы; 2) бшіікті алуға қолбағыс еткен 
бұрынғы одақтастарын қүртатын баскарушының қолында биліктің шоғыр- 
лануы; 3) мемлекеттің өркендеуі; 4) қарсы әрекет етушілердің ағымымен 
күресу үшін өкімет зорлык-зомбылық қолдануға мәжбүр болуы; 5) мемле- 
кеттің қ^лдырауы жэне опат болуы.

Ибн-Халдунның еңбектерінде биліктің өзіндік топтастырылу формасы 
ұсынылған. Оған халифат, саяси және табиғи монархия жатады. Халиф би- 
леушісі рухани кұндылықтарға сүйенеді, ислам кұқықтык кодексімен же- 
текші етеді және ақсүйектік басқаруды жүзеге асырады. Саяси монархия 
басшысы діни мазмұннан босатылған сана ойына сүйенеді. Табиғи монар
хия ойшыл басшының тираниясы деп түсіндірген. Ибн-Халдун өзі сана 
мен діни сенім жолын ұстаушы, ол исламның қағидаларының мызғымай- 
тьшдығына сүйенетін монархия идеясында көрінеді.

Еуропалық орта гасырдағы және қайта өрлеу дәуіріндегі 
саяси ойлар

Орта ғасыр дэуірінің ерекшелігі, бәрімізге белгілі, шіркеудің жоғарғы 
мәні биліктің мыкты монархия болуы мен өзіндік мәдени ерекшелігі болып 
табылады Осы уақытгағы саяси зерттеулер коғам өміріндегі ақсүйектер 
мен рухани билік катынасы, орталыктанған мемлекетті басқару әдістері 
мен түрлері жэне басқарушыньщ этикалык принциптері болды.

Орта ғасырлық еуропа философиясы толыгымен христиандықпен бай
ланысты. Оның саяси бөлігі мемлекетгің белгілі бір орны мен Құдай жаса- 
ган элемдегі билікке багытталган. Орта ғасьф философиясының көрнекті 
ойшылы Августин (354-430 жж.), мемлекеттін шыгу тегшің өзіңдік теория- 
сын жасады. Оның ойынша, әлем екі мЬмлек^ф^ щ Щ г^ ^  тіпары мен 
күдырет. Жер шары мемлекеті өзінің |ағьетадш адьщ ^и й тіГ халы ққа
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толы. Олар жер шарындағы тілектері мен кұмарлыгын жузеге асыргысы 
келеді, ал өздерінің істерінде құдыретке сүйенбейді, тұрпайы күшіне сүйе- 
неді. Адамның еркіндік бостандығы қоғамдық күйзеліс пен мемлекеттің 
қүлдырауының, жауыздықтың көзі болып табылады. Мұндай мемлекет Қү- 
дай еркіндігін жүзеге асыруға кызмет етпейді, сондыктан, ол когамдық ти- 
ранға айналады. Жер шары мемлекетіне қарама-карсы Қүддй бұршақтары 
болып табылады. Ол Құдайдың бірлік пен мэңгі элем идеясын орындау бо
лып табылады. Кез келген мемлекет эмбебап әлемінің бөлігі болып табыла- 
тындығынан, ол христиандық бекітулерді ұстануы қажет. Нағыз мемлекет- 
тің толық жеңісі тек қорқынышты соттан кейін ғана болуы мүмкін, онда 
тақуалар күнәхарлардан айырылады жэне екі мемлекетте өзінің тіршілік 
етуін тоқтатады. Августин ақсүйектерден шіркеудің артықшылығы прин-
ципін ұстанды, осыңда оның барлық теоретикалык қорьггындылары орна- 
тылды. і

Тағы бір ірі христиан теоретигі Фома Аквинский (1224-1274 жж.) бол- 
ды. Ол мемлекетгік билік мәні Құдай еркімен анықталады жэне соның се- 
бебінен дұрыс қүндылық құрылады деп ойлаған. Дегенмен, йдамдар өз 
қызметінде сенімге, адамгершілік пен санаға сирек сүйенёді, ол билік мән- 
ін бұзады, Құдай еркімен бекітілгенінен кері шегіну тэртібі әлемдік үндес- 
тік заңынан бас тартуға алып келеді. Мемлекет заңдары Қүдайдың жалпы 
заңдарына сәйкес болмайды, бүл қоғамдық тәртіпте наразылык тудырады. 
Фома Аквинский азаматтардың билік шарттарын орындамау кұкыгына 
жол берген, егер ол, өз алдына қүдыретті бекітулерден шегінсе.

Қайта өрлеу дәуірі теологиялық концепциядан когамдық қүрылым 
мэселелерінің реалистикалық түсіндірілуіне ауысуымен мазмұндалады. 
Сол уақыттың кайраткер теоретигі «Патша» әйгілі жұмысының авторы 
Никколо Макиавелли (1469-1527 жж.) болып саналды, оньщ ойынша сая- 
сатта тек кана игілікті приндиптерге сүйенбеу керек, онымен коса күш пен 
парасатты есепке сүйену кажет. Макиавелли нұсқаулары пайдалы мазмүн- 
га ие: ол адам жаратылысын жетік білетін жэне жагдайлар барысында бол- 
жамдай білепн түлға ретінде мақсатқа жетуге нақты ақыл береді.

«Дұшпанмен екі тәсіл арқылы күресуге болатынын бшу керек: бірінші- 
ден заңдармен, екіншіден — күшпен. Бірінші тәсіл — адамға, екінші 
тэсіл — жануарға тән. Бірақ, біріншісінің күші көбіиесе жжеткіліксіз бол- 
ғандығынан екіншіге сүйенуге мәжбүр болады. Осыдан Патша тарих, адам 
жэне аң құрылысын жетік білуі керек.

Сонымен, барлық аңдардан патша екеуіне ұқсасын: арыстан мен түлкі- 
ге. Арыстан қакпаннан қорқады, ал түлкі — қасқырдан, сондыктан, какпан- 
нан өте алатын түлкіге жэне қасқырларды қоркытатын арыстанға ұқсау 
керек. Әрдайым арыстанга ұксайтын басқарушы қакпанды байқамай қалуы
18



мүмкін. Осыдан ақылды басқарушы өзінің сертін, егер ол оның қызығуіпы- 
лыгына зиян келтірсе және оғад серт беруге мәжбүрлеген себептер болса 
эркашанда орындауы қажетті емес. Егер адамдар өз сөзінде адал тұрса, бүл 
кеңес лайықсыз, бірақ сөзіқде тұрмайтын нашар адамдар болуы ыүмкін, 
сондықтан, сен де олармен солай жасауын керек, ал марқабат сьштау эрка
шанда табылады. . й 4

... Патахалардан соттың өзінде де жауап ала алмайтындықтан, олар бар- 
лык адамдардың іс-әрекеттері туралы нэтиже бойынша қорытындылайды, 
сондықтан патшалар билік пен жеңісті сактауға тырысуы керек».

Н. Макиавелли діни көзқарасқа қарсы болды. Шындықгың белгісі еенім 
емес, тәжірибе деп білді. Ол «мемлекет» деген терминді гылыми әдебиетке 
бірінші болып кіргізді. Мемлекетті билік жүргізуші мен оған бағынышты- 
лардың қарым-катыяасы деп ұкты. Ол республикалық мемлекетті, еркін- 
дікті, теңцікті қалады. Мемлекет ерікті болса ғана қуатты, абыройлы бола 
алады. Патша рақымсыз, сараң, опасыз, қаһарлы болмай, қайырымды, адал, 
қамқоршы, мьфза болуға тырысуы керек. Бірақ, елдің бірлігі мен қол ас- 
тындағы адамдардың берілгендігіне келгенде, Макиавелли әділдік пен 
адамгершілік емес, алға қойған саяси максат тұрғысынан карады. Ол мақ- 
сатка жету үшін амал, айланың қай түрін болсын қолдануға кеңес берді. 
Мешіекеттің басын қосып, жаңарту үшін сөзге түсінбейтін кертартпалар- 
мен күресте қатаңдык пен күшті пайдалануға болады. Қаталдық өзіне ба- 
гьгаыштылардың пайдасы үпгін бір-ақ рет қолданылуы керек. Бірак, Ма- 
киавеллидің бұл ескертпесі көп жағдайда еске алынбай, «мақсат эдіс-тәсіл- 
ді ақтайды» деген қағида кейін макиавеллизм деген атпен тарап кетті. Қай- 
бір жауыз патшалар Макиавелли де каталдықгы колдаган деп, өздерінің 
кара ниеттерін актагылары келді. Бұл дәуірдің ерекшеліктері: гуманистік 
бастаулардың қалыптасуы мен дамуы; саяси теорияның теологиядан бөлі- 
нуі; адамның бостандығы, тәуелсіздік пен қүқық мәселелерінің қарастырла 
бастауы; коғамдық өмірдің демократияға бет ала бастауы.

Жаңа дәуірдегі саяси теориялар

Жаңа дәуірде рационализм үстемділігімен саяси қызметіне қиынқыстау 
қатынасты ендірді. Бүл дәуір Еуропада долы революциялык өзгеріспен 
белгілі. Қоғамдық даму мемлекет қүрылымының жаңа түрін теоретикалық 
ұғынуын талап етгі. Жаңа дәуір азаматтық қоғам, адам кұкығы, коғамдық 
келісім идеяларьш тудьфды.

Бүл дәуірдің қайраткер теоретиктерінің бірі Томас Гоббс (1743- 
1826 жж.) болды. Өзінің «Левиафан» атты кітабында қоғамдық келісім не- 
гізіқде мемлекеттің шығу тегі теориясын түжырымдады. Адамдардың бас-



тапқы жагдайы оның ойынша «Барлығына карсы барлығынын согыстары» 
жағдайы болды. Жалғыз салмакты аргументі куш болды. Тек, қоғамдык ке- 
лісім адамдардың қарым-қатынастарының тәртібін белгілеу мен ретке кел- 
тіруге және оларды жағымды мақсатка бағыттауға мүмкіндік берді. Жоғар- 
ғы басқарушы, Гоббстың ойынша, коғамдық келісім аясымен байланысты 
болмады, ол өзінің кол астындағыларының еркімен шектелмеді.

Басқа трактовка Джон Локк (1632-1704 жж.) еңбегінде берілді, оның 
ойынша басқарушы қоғамдық келісім шарттарына бағынуы тиіс. Мемлекет 
басшысы да және оның қол астындағылары да өздеріне белгіпі бір өзара 
міндеттерді қабылдады. Қоғамдық келісім адамдардың қызығушылығын 
мақұлдау, оларга барлыгымен қабылданған ережелер аясында корғау ке- 
пілдігін беруге мүмкіндік берді. Тұлганың өмірге, бостандыкка және жеке 
меншікке қүқығы ерекше бөлінеді.

Франщіядағы буржуазиялық революцияның көрнекті өкілі Шарль Луи 
Монтескье (1689-1775 жж.) эр халықтың адамгершілік бейнесін оның заң- 
дарының айырмашылығына, қоғамның дамуын географиялық ортага (ауа 
райына, топырағына, жер бедеріне, көлеміне) байланыстырды. Бостандық

заң неге ерік берсе, соны істеу. Саяси бостандық экономиканың, өнді-
рістің, сауданың дамуына эсер етеді. Ол сөз, баспасөз, ұждан бостандығын
жақтады. Мемлекет азаматтарды өмірге қажетті қаражаттармен қамтама-
сыз етуге міндетті. Бостандықты баянды ету максатында және теңкерістер-
ге жол бермеу үшін билікті зан шығаратын, аткарушы және сот билігі етіп 
бөлу керек деді.

Францияның ойшыл-ағартушысы Жан Жак Руссо (1712-1778 жж.) ұсак
буржуазияның, шаруалардың мүддесін корғады. Ол еркіндік пен теңдікті
ең жоғарғы игілік деп санады. Еркіндіктің кепілі теңдік, ал теңдік саясатта
ғана емес, мүлікте де болуға тиіс. Мемлекет шектен тыс байлық пен кедей-
лікке жібермей, адамдар арасында теңдікті сақтауы керек. Руссо тікелей
халық билігін ұсынды. Егер елдің жері үлкен болса, халыктың өкілдігін
қолдануға болады. Бірак, бүл ретте депутат халык қызметшісі болуға тиіс.
Руссо жиі-жиі халық жиналысын өткізіп, онда үкімет есеп беруін талап 
етгі.

Иммануил Канттың (1724-1804 жж.) әлеуметтік-саяси көзқарастары 
француз және ағылшьін ағарту идеяларының ыкпалымен қалыптаскан. Рус
со Канттың ізінен егеменді азаматтық қүкыктар туралы ой дамиды деді.

Азаматтық жағдай деп Кант әр тұлға жалпы бәрімен танылатын еркін- 
ДІк үотем еткен кездегі когам жағдайын атайды. Қоғамдағы кұкықтық бекі- 
тулердің негізі барлық азаматтардың тек ұжымдық еркі ғана бола алады. 
Тек азаматтық жағдайда ғана барлык түлғалардың күқыктары, оның ішінде



жеке меншік құқығы қамтамасыз етіпуі мүмкін. Сана барлығьгаа ортак заң 
кұкығымен айқындалатын кұкыктық тәртіпке бағынуға бұйырады.

Халыктан түратын барлық азаматтардың үжымдық еркі кұқықтык мем- 
лекеттегі заңдардың көзі болуы мүмкін. Әр адам шешім қабылдауға қаты- 
суға құқылы (дауыс кұқығы) және бір уақытта қабылданған шешімге бағы- 
н>та тиіс. Бостандьгқ пен тендік әр азаматшң ажырамайтын қасиеттері бо
лып табылады. Кант бойынша азаматгық бостандық, адам өз келісімін біл- 
дірген заңдарға ғана баіыну қүкығын білдіреді Теңдік бізді міндеттеп 
отырған басқарушыға біз тура соны міндеттей алатын, өзімізден жоғарыны 
мойындау құқығында түйінделеді.

Кант акиқат коғамдык кұрылғыдағы теңсіздіктің болуы шарасыз екенін 
түсінген. Ол сонымен коса, азаматтьпсгы белсенді және енжар деп бөлуді 
ұсынган. Барлык толық қүкықтарға ие түлғалар белсенді азаматтар болып 
табылады. Басқалардың мүліктік күшіне, жанұя жагдайьша немесе элеу- 
меттік мәртебесіне тэуелді адамдар енжар азаматтарға жатады. Олар тек 
ресми бостандық пен теңдікті сақтайды, бірақ, дауыс беру қүқығынан және 
мемлекетгік мәселелерді шешуге қатысу қүкығынан айрылған. Кант Руссо- 
ның билікті үш тармаққа бөлу туралы идеясын колдаған — заң шығарушы- 
лық, орындаушылық жэне сотгық. Ол бостандық принципіне көбінесе сэй- 
кес деп парламенттік республика құрылгысын санаған.

Кант шындык пен идеал арасындағы қарама-қайшылык шарасыздығын 
мойындаған (болуы керекпен бірак ешнәрсе жоқ арасында жэне бар, бірақ 
ешнәрсе болмауы керек арасында), бірақ ол өзінің метафизикасында да, 
саяси ғылымында да бәрінен бүрын өсиетті принциптерге сүйенуге шақыр- 
ған. Этика оның тиянакты императиві болған.

Қазақстандагы саяси ойдың қапыптасуы

Қазіргі саяси ғылымның Қазақстанда терен тарихи тамырлары бар. Ор
та гасырлардағы олардың көзі антикалық әлемнің жэне казак халкынын 
адамның өзара катынасы мен әлеуметтік тәртібінің мемлекеттік қүрылым 
түрі туралы сипаттайтын дәстүрлі дүниетануына сүйенетін араб тілдік фи
лософия болды. Халық дәстүрі казак хандығының пайда болу кезеңіндегі 
қалыптасқан билік катынастырының заңды деп тануын өзіндік моделін 
сипаттады. бньщ ерекшеліктері: жоғарғы басқарушылардың — хандарды 
тавдау, Шыңгысхан мұрагерінің саяси элитасы ретінде танылған халыкты 
және мемлекетп үш қүрылымдық бөлікке бөлу: үш жүз, би түріндегі сот
билігінің жоғаргы рөлі.

Орталық Азияның әлеуметтік — саяси қарым-қатынастарының маңыз- 
ды үлесі әйгілі қазақ саяхатшысы Шоқан Уалиханов (1835-1865 жж.)



еңбектері болды. Ол аумактағы саяси жағдайларды талдау кезінде көптеген 
құрамдарды талдауға сүйенеді: сословие және кластык бөлу, әлеуметтік- 
экономикалық окигалар, салық салу, әкімшілік басқару әдістері, сырткы 
саяси карым-қатынастар және тағы басқалар. Бірак, басымдылык субъек- 
тивті факторға берілген — жеткілікті баскарушылар мен саяси топтардың 
көшбасшыларының шамшылдығына түсті.

Ш. Уәлиханов саяхат күнделігінде, Шығыс Түркістан мен Орталык 
Азияның басқару жүйесін толык сипаттайды, биліктің әртүрлі тармак щ- 
руы туралы айтады. Мұсылман аумақтарын баскару эдістері туралы Уали- 
ханов Қытайдың колониялдық әкімшілігі «Бөл де биле» принципін колда- 
нылатыны туралы айтты, онда карама-қайшылықтар арасында жергілікті 
халықтың екі руын — қаратаулықтар мен ақтаулыкгар деп бөлді. Бұл әдіс, 
әсіресе партиялардьщ бірі қытайлықтар көмегін сұраған кезде, көтеріліс-
терді басу кезінде тиімді. Уалихановтың ойынша, араздық нәтижесінде бұл 
елде ешқашанда тыныштық болмайды.

«Сот реформасы туралы хаттар» авторы Уалиханов либералды рефор
матор жэне зорлық-зомбылық, революциялық кайта калыптасуға жау ре- 
тінде корінеді. Ш. Уалихановтың демократиялык пікірлері қазақ халқының 
кең көпшілігінің қызығушылығын қорғауда көрді, элеуметтік реформалар-
ды жүргізу кезінде халыққа айтуға жэне оның тұрғысы есебіне шакыру. 
Көбінесе, Уалиханов жергілікті өзін-өзі басқару формаларынын бірі ретін-
де қазақ Даласының би соттарын сақтап қалуды, онымен коса білімсіз мол-
далардың эсерін шектеумен салық жүйесін өзгерту жолымен халыктың 
экономикалык жағдайын жеңілдетуді ұсынды.

Қазақ халкының әлеуметгік-философиялык ойларына келіспейтін ма- 
ғьшалар Абай Құнанбаевтьщ (1845-1905 жж.) идеяларында бар. Кез келген 
қоғам қызметінің басты критерий, оның ішінде баскарушылық та, онын 
оиынша адамгершілік принциптерді ұстану деп есептеген. Абайдың идеа
лы өзі тәрбиелеуге шақырған білімді, дербес, белсенді тұлга болды. Бүл 
жолда артта калғандықтан, консерватизм, догматизм, бұкара халықтың бі-
лімсіздігін жену кажет. Ақын жэне философ даладағы тәртіпті киын қыс-

шешімді ажырауга шақырмайды. Қазір- 
п  заманғы тәртіптерді дәстүрмен, ғасырлық кұндылыктармен, онегелі нор-
маларды ескере отьфып, құру қажет. Сондьпстан, Абай сот өндірісі жүйе-
сінде үлттық ерекшеліктерді есептеуді алға шығарады, оньщ ішінде ең бе-
делді азаматтар санынан омірбақи соттарды бекіту немесе сайлау.

Абай өз халқының болашағын тек ұлттық сана сезімнің жаңаруымен бі- 
лімділігінен корді. Ол білім, сеніммен қазіргі заманның жетістіктерін сы- 
нау қазақтарға бытыраңқылықты жеңумен күшті, дербес мемлекетті ка- 
лыптастьфуға мүмкіндік беретініне сенді. Абай мұрасы қазак мэдениеті 
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мен менталнтетінщ ерекшеліктерін ұгынуға көп үлес қосты, ал оньщ идея- 
лары ұлттық әлеуметтік этника жүйесінің негізі болды.

XXгасырдагы саяси зерттеулер

ХЕХ-ғасырдан бергі антикалык шлымның басты тақырыбы саясатты 
эертгеу кезінде мемлекет мәселелері мен оның құрылымы болды. Қоғам 
өмірщде саясаттьщ орны мен рөлі туралы ойыньщ өзгеруі, мемлекетгің 
трансформациясы жэне оньщ жеке институттары саяси ғылым пәніне қа- 
рым-қатынасты қайта қарастыруға әкелді. XX ғасырда саясаткерлер жүйе-
шк, салыстырмалык және құрылымдық-функционалдық талдауға сүйеңді.
Келесі аспектшер жш қарастырылады: саясат жүйе ретінде, саяси қатысу 
саяси ияституттар, түлғалардың саясатқа қатысуы, саяси модернизация 
жэне т. б. Саяси жүйелердің әртурлі теоретикалық талдауы мен салыстыр
малык сипаттары кең маспггабта бодды, осындай зерггеулер аясында сая- 
сапъщ антропологиялық, элитологиялық, экологиялық өзгерістері маңыз- 
ды бодды. Психологиялық және биологиялық аспектілер маңызды орьш 
алды. Тага бір ерекшелігі эмпирикалық зертгеулердің масштабының ке- 
ңеюі болды. Көптеген ғылыми мектептердің қызметі жамау — жасқау маз-
мұнға ие және саяси тәжірибеде тікелей қолданылады, мысалы, сайлау 
компаниясына қатысу стратегиясын өңдеу кезінде.

3.

5.

7.

Бақылау және өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:

Саяси білімшң негіздері қай уақытта пайда болды?
А  т г г т т т ^ Л  _________ ____________________ •  •2. Антикалык

калық жағы қаңдай? специфи
4. Жаңа

Көрнекп қазақ ғалымдары мен ойшыл
сипаттаңыз

6. Соңғы онжылдықта пайда болған саясаттанудын
атаңыз.

ланысты? қаншалыкгы



Саяссіткер дарыны келесі күні, келесі аптада, 
келесі жылы не бопатындыгын алдын ала айту 
және кейін ол неге болмагандыгын түсіндіру 
дагдысынан тұрады

У. Черчилль

Саясат элеуметтік топ, әртүрлі бірлестіктер, ұлттар мен мемлекеттср 
арасындагы қарым-қатынас сферасьгндағы адамдар қызметі больш табыла
ды. Саяси қызмет әдетте мемлекеттік істерге катысуға бағытталған болады. 
Саясат сөзі ежелп Грецияда қолданылды, ол мемлекеттік және коғамдык 
істерді білдірді. Ежелден-ақ саясатқа екі негізгі жол'калыптасты: функцио- 
налды жәые құндылықты. Біріншісі — функционалды жол — бұрыш басы- 
на саяси шешімдердің тиімділерін қояды: алға қойылған максаттар мен 
тапсырмаларға қол жеткізілді ме? Құндылыкты жол идеялы бекітлер мен 
өсиетгі критерияларға сәйкес талдау жүргізуді сипаттайды. Бұл жерде бір- 
інпп орынға мақсат жэне мәселесі мен оған жету үшін қолданылатын кұ- 
ралдар жатады. Саясат қоғамдық өмірдің маңызды бөлігін сипаттайды. Қа- 
зіргі уакыттағы саяси өмір өзінің көп түрлілігімен бізді таң калдырады. 
Бейхабар адам үшін ол жеке және топтьіқ қызығушылықтардың араласуы, 
сенімдер мен кызығушылықтар, көрнекті деклорациялар мен әркашан таза 
болмайтын істері бар хаос болып корінуі мүкін. Саясат өзінің айналысына
бұкара халыкты қосуы мүмкін және іріктелгендер тобының ісі болуы мүм- 
кін.

Саясат көптеген ұлы факторларды есепке алуға мәжбүр ету аясындағы 
аумақ болып табылады: жалпы халық жэне жеке топ пен қабат кажеттілис
тершей шатақ жетекшілердің өз бетіне дейін, тарихи ерекшеліктерден кей- 
де мыңдаған кшюметрлерден алшак түрган шетел мемлекеттерінің кінэ та- 
ғуьша дейін экономикалык мүдделерден ресми хаттаманың ерекшелігіне 
дейін. Саясаттан алые жэне бейхабар адамдарға ғана осының бәрі хаос бо
лып көрінбейді, тіпті галым адамдар саясат өмірінде кез келген заттар бо
луы мүмкін, ал кез келген болжамдар орындалмауы мүмкіндігін мойын- 
дайды. Бірақ, бүл білместік және күрделілік, нақты бір адамдармен тіл табу 
жэне кең массаларды сендіруді талап ету, тарихқа эсер ету мүмкіндігін 
жэне саясат әлеміндегі тартымды күиггі қалыптастырады.

Саясат, жалпы алғанда қазіргі адамның қажеттілігі, талап-тілегі болады. 
Өйткені, саясат қоғам өмірінің барлық құбылыстарымен процесінде көрі-



ніп отырады. Соңдыкган ол өзінің пайда болуы кезеңінен бастап, эртүрлі 
деңгейде, күрделі түрде, түрліше дәрежеде өтіп жатады. Ол адамның тұр- 
ган жерінен, жүмысшылардың алғашқы ұжымынан басталып, мемлекетте, 
мемлекеттер арасындағы саяси қатынастарға саяси тұрғыдан басшылық 
етумен аяқталады. Қазіргі саяси ғылымда саясаттьщ табиғатын түсіну өте 
күрделі мәселе болып ош р. Саясаттың сонау ертеде пайда болғанынан 
бастап, қазіргі күнге дейін оның түсініл жөнінде бірнеше козқарастар мен 
аныктамалар кездеседі. Мысалы: зерттеушілердің бір тобы саясатгы-адам-
дардың өз мүдделерін іске асыруға, қорғауға бағытталған, саяси бшіікті 
басып алуға, қолында ұстап тұруга, оны пайдалануға тьфысушылықпен 
байланысты мемлекетгің, ұлттың, үлкен әлеуметтік тоіггың не жеке адам- 
ның қызметі деп түсіндіреді. Ал, екіншіден саясат — ол мемлекеттід істе- 
ріне катынасу, оньщ қызметінщ мақсаты мен мазмұнын аныкгау. Үшінші-
ден, саясат шебер басшымен оньщ сыбаййастарының ниетгерін, амал-әре- 
кетін бщціреді.

Сонымен, саясат дегеніміз — адалщарды ң өздерінің қоғамдық мәні бар
мүдде мен қажеттішктерін жүзеге асыру үшін пайда болған әлеуметгік топ-
тар, ұлттар, мемлекеттер арасындағы билікке байланысты іс-әрекет болып 
табылады.

Саясаттъщ негізгі маңызды мәселесі мен максаты билік. Саяси сала мен 
оны анықтайтын факторларды талғампаздық модель ретіяде түсіндіруге 
болады. Ол модель әлеуметгік ықпалдар мен қатынастар саласын, саясат 
өрісі саяси құбылыстың үлкен жиынтығын қамтиды. Сондықтан қоғамның 
саяси өмірі осылардың негізінде қалыптасады. Мұндай саясат өрісі саясат
тьщ қызметін факторларынан көрінетін әлеуметгік кеңістікті белгілейді.

Саясаттьщ негізгі мэселесі билік болып табылады. Өйткені саясат топ- 
тар мен баска да әлеуметгік бірлестіктер арасындағы өзара қатынастардьщ 
ерекше түрі ретінде мемлекеттік билікті колға алып ұйымдастыруымен 
байланысты. Сондьіқтан, саясат деген үгымның мағынасы ең кең тараған 
мемлекеттік билік, халықаралык катынастар ұгымымен байланысты. Сая
сат — ол ш змет болса, екіншіден өнер, басқару өнері болып табылады
(Аристотель).

Саясаттьщ когамдык құбылыс ретінде пайда болуымен мәні жөнінде 
ғалымдар арасында әртүрлі көзқарастар бар. Соның бірнеше багытын кер-
сеткен жөн:

1. Теологиялык бағыт — мұнда саясаттьщ пайда болуы, құдайдың қу- 
діретімен түсіндіріледі.

2. Географиялык багьгт — Жан Боден, Ш. Монтескье: саясат геогра- 
фиялық себептерден пайда болды, бұл кұбылыс қоршаган ортаньщ 
ерекшеліктеріне байланысты түсіндіріледі.



3. Биологиялық багыт — Н. Макиавелли, Т. Гоббс зерттеулері бойын- 
ша саясаттың көзі адамдардың биологиялык алғышарттарымен 
байланысты түсіндіруге багыт береді. Бұл бағьпты жактаушылар 
саясатты ортак игілік көпшіліктің мүддесі үшін жеке адамның 
өзімшілдік мінезін тізгіндеу мақсатында пайда болтан дейді.

4. Психологиялык бағыт — адамның психологиялық касиеттерінін 
саясат кұбылысының түсініктеріне, сезімдеріне, данышпандығына
байланысты дейді. Ц ,

5. Конфликтік бағыт — Шмидтің пікірінше: саясаттың табиғаты әр- 
түрлі топтардың мүдделеріндегі қайшылықтарға сілтеме жасап, тұ- 
тастықты сактау үшін шиеленісуді реттеуге керектігін түсіндіреді.

Саясат деген не екенін қалай анықгауға болады? Ал саясат процесінің 
заңдылықтарын қалай табуға болады? Иә сонымен катар бұл мүмкін бе, 
себебі кез келген шешім эртүрлі жағдайларға әкелуі мүмкін ғой. Ең жалпы 
түрде саясат — бүл мемлекет пен билік істеріне катысуға бағытталған бұк- 
араның, ресми жэне бейресми топтардың, жеке түлғалардың өзара кызмет 
етуі. Саяси кызмет коғам алдында оның даму жолында тұрған маңызды мә- 
селелерді шешуге багытталған болады. Бәріне белгілі, эртүрлі әлеуметтік 
қабаттардың өзінің артыкшылыкгы қызығушылығы бар, қоғам козғалысы- 
ның эртүрлі стратегиясын үсынады. Саяси аренада осы кызығушылыкгар- 
дың өзара кызмет етуі мен элеуметтік эволюцияның қолданбалы бағытта- 
рьш өңдеу болады.

Саяси өмір кез келген уакытта әртүрлі қоғамдык институттардың өзара 
қызмет ету мен өзара эсер етудің күрделі қүрылымын камтыйды. Саяси 
процестің қатысушыларының алдына қоятын мақсаты дін, өсиет пен эко
номика мақсатгарынан өзгеше келеді. Саяси кызметтің негізгі бағыттылы- 
ғы — билікті ұйымдастыру мен оның іс-әрекетіне қатысу. Мысалы Черно- 
быпьдік апат ақыры көптеген аумақтар қоғамы атом электростанциялары 
қүрылысын тоқтатуды талап етуіне әкелді. Семей полигонындағы жары- 
лыстан кейінгі апаттар туралы білген халык наразылығын білдірді, олар 
биліктен ядролық қаруды сынауды токтатуға мәжбүрледі. Үкіметтің эколо
гия мәселелеріне немқүрайлы қарауы сайлаушылар жағынан сенімдіктен 
айьфылуына әкелуі мүмкін.

Саясат үшін әсіресе сезімтал болып экономиканың түрақгы дамуы бо
лып табылады. Өмір деңгейінің анағұрлым төмендеуі, инфляция, салықтар- 
дың жоғарғы деңгейі мен жүмыссыздыктың өсуі көбінесе саяси жүйедегі 
езгерістерге бұрылады. Саяси жүйе әлсірейді.



Саясаттың негізгі функциялары:

-  жеке және топтық қызьіғупшльгқты гармонизациялау негізінде бар-
лык қоғамның қызығушылығын біріктіретін жалпы еркіндікті табу 
мен қалыптастъфу; •

~ барлык әлеуметтік топтардьщ өзара қызмет етуі мен байланысын 
қамтамасыз ету;

-  саяси әлеуметтану — мемлекет істеріне қатысуға кең бұқарыны 
тарту;

~ барлық коғамдык күштердің институционализациясы мен интегра- 
циясы, яғни, қоғам ішіндегі байланыстарға ұйымдастырушылық 
және басқарушылық мазмұн беру;

-  нақты бір әлеуметтік бағдарламалар құрылатын реалдарды талдау 
мен даму келешектерін болжамдау;

-  мемлекеттің тиімді функционалдануы мен оның барлық органда- 
рының қызметін қамтамасыз ету;

-  қоғам алдында тұрған маңызды мэселелерді шешуге арналған қа- 
жетті ресурстар мен халықты мобилизациялау.

Бұл қасиеттер бірін-бірі толыкгыра отырып, өзара тығыз байланысты 
больга отырады. . 1 ^ **

Саяси қызметтің екі жағы бар: концептуалды-теоретикалық және тәжі-
рибелік. Концептуалды-теоретикалық жағы қоғам дамуының стратегиясын
қалыптастыру мен болжамдау, талдау, идеялық негіздерді ұйғарады. Тәжі-
рибелік жағы мемлекетп басқару бойынша жұмыстар мен бағдарламалар-
ды жүзеге асьфуға қатысу, барлық жақтардың қызығушылығы есебімен
жэне т. б. дау-жанжалдарды шешу бойынша әрекеттер. Саяси тәжірибе
теоретикалық талдауға сүйенуі қажет жэне мақсатты мазмұнда болуы тиіс,
әитпесе, ол қорғау қызметі жұмысына ұқсап қалады: бірінің соңьгаан екін-
шісінің түсуі болатын өткір окиғаларды ілтипатқа алу. Саясатта осындай
тәсілдер тиімсіз жэне қауіпті деп есептеледі немесе басқарусыздық кеңіл
күйін тудырып, болашакқа сенімсіздікпен қарау мен реттелмеушілікті 
оятуы мүмкін.

Саясаттың негізгі түрлеріне мыналар жатады:
I. Қоғамның негізгі сфералары:
-  мәдени;
-  экономикалық;
-  әлеуметтік;
-  ұлттық;
-  экологиялық;
•  демографиялық;



-  аграрлык;
-  техникалық;
-  әскери;
-  халықаралық.
II. Қызметтердің маңыздылығына қарай:
-  «ашык есік» саясаты;
-  нейтралдык саясат;
-  «үлкен адым» саясаты.
III. Эсер ету объектілеріне қарай:
~ ішкі;
-  сыртқы деп бөлінеді
Саясаттьщ түрлері негізінен екіге бөлінеді: ішкі және сырткы. Ішкі сая

сат мемлекеттің, қоғамдық саяси ұйымның, саяси басшылықтың қоғам 
ішіндегі саяси әрекет процесінің негізі. 1

Ішкі саясаттьщ негізгі бағыты билік қатынастарын қалыптастыру, бшіік
жүргізу, биліктің қолданыстарын ұйымдастыру, біріктіру, жетілдіру болып
табылады. Ол қоғамның нақтылы кезеңіндегі даму мүмкіншіліктерін әлеу-
меттік күштердің ара салмағын ескере отырып жакын арадағы, келешектегі
мақсаттарын белплейді. Оларға мыналар жатадыі саяси мақсаттарга жету
үшін ұйымдардың, әлеуметтік күштерді ұйымдастырудағы тиімді әдіс-тә-
сілдерді анықтау; сол максаттарды шешуге колынан келетін мамандарды 
дайындау. 1 ■ -• М г |

Сонымен, ішкі саясат — мемлекеттің ішкі функцияларын ретгеп оты-
рады. Сыртқы саясат — мемлекеттің жалпы саяси жүйесін халыкаралық
дәрежеде ең алдымен өз мүддесін қорғау үшін жүргізген жұмысы, басқа
елдермен, ұлттармен қарым-катынас орнату. Оларға мыналарды жатқызуға 
болады:

-  достық қарым-қатынас орнату;
“  сауда қарым-қатынастарын орнату;
~ экономикалық қарым-қатынастарды орнату;
~ әскери карым-қатынас орнату.
Жалпы алғанда дамыған ішкі саясат, дамыған сыртқы саясатгы қам-

тида және бір-бірінсіз болмайды. Қорытындылай келеек, саясат коғамның 
өмір сүруін ұйымдастыру, реттеу үшін қажет.

Саясаттьщ непзгі мәселесі — билікті қолға алу, ұстап тұру, пайдалана 
білу. Қазіргі жағдайларда міндетті түрде адамдардың аса маңызды мұқтаж- 
дықтарын анықтап, оларды эртүрлі жолдармен кадағалып шешу болып 
табылады. Жалпы, саясат қоғамдағы құбылыс деп айтуымызцың өзінде де 
үлкен мэи жатыр. Адам саясатпен араласпаса да, саясат адам мен әрқашан

б0ЛЬШ’ кабатгаса жүріп араласады. Адам -  саяси жануар, жәндік



Аристотель көрсеткендей қандай болмасын қогамда адам мен саясат қатар
• ол эр кезде өзіндік уақытта

өзгерш отырады. Қоғамның, заманның өзгеруіне сай, адам баласының сол
ортаға қалыптасуыньщ өзі осы саясат тұрғысынан жекелеген немесе коғам-
дық жағынан көріп, ғылымды оку барысында білеміз. Міне, бұл саясатгы
қоғамдык құбылыс ретіңце алып қараудағы бірден бір кепіл. Қоғамсыз
адамзат болмайды, ал адамзатсыз қоғам, орта болмайды. Ендеше, сйясат-
сыз қоғам болады деу болмас. Эрине, котам — саясат, саясат барлык қор- 
шаған орта, халықаралық түтастык болып саналады.

Саяси өмір

«Саяси өмір» терминін XX ғасьфдың 50-ші жылдарының ортасында 
Д. Лейнмен ұсынылды. Ол саясатгың құрылымдық және тұлғалық аспекті- 
лерін бірікпреді. Саяси өмірдің өзегі құрылым, институггар және саясатқа 
елікпршген адамдар қызметінің өзара қызмет етуі болады. Саяси өмір көп- 
теген коғамдык институттардың байланыс орны болып табылады, ондағы 
тұрактылық пен ресмилікті партиялар, қозғалыстар жэне басқа да ұйымдар 
жасайды. Саяси ортаның басқа да қоғамдық салаларға эсер бар: экономика, 
білім, ғылым, мәдениет және әдебиет. Саяси өмір эртүрлі япампярт.,^ қа.
тысу формалары мен саяси процеске байланысты қарым-қатынастардың 
өзара қызмет ету нәтижесі мен сферасы болып табылады.

Саяси өмірдің өзі көптеген факторлардың әсерінде: мемлекеттің эконо-
микалық жағдайы, халық кұрамы мен саны, аймақтық, минералды және су
ресурстарының болуы, техникалық даму, қоғамның дамуы, қоғамдағы эт-
никалық және әлеуметтік бөліну, дін, адамдардың ментальді қүрылымы-
ньщ ерекшелгі және т. б. Осы барлық факторлар саяси жүйе мен коғамның
бірлігінің тұракгылығына эсер етеді. Саяси өмірдің динамикасы мемлекет 
жетекппсі жүргізіп отырған саясатқа тәуелді.

І

Саяси гылым тілі

Әрбір ғылымның өзінің тілі бар, оның көмегімен зерттеліп отьфған 
аяны мазмұндауға мүмкіндік береді. Саясаттану өзінің тілін жасады, үнемі 
жаңа түсініктермен толықытырьш отырады, ол осы гылымының белсенді
дамуына улес қосады. Әрі карай біз барлық курс ағымында қажетті бола- 
тын ең маңызды терминдерді айтып берем із.

Осылайша, саяси өмірде келесі терминдерде мәні ашылатын көптеген 
акикаттар қальпггасады:

Саяси қарым-катынастар — мемлекетгік биліктің қорғаныс кұралдары 
және соңгыларды жүзеге асыру сияқіы барлық кызығушьшыктары үшін



мшдетті түрдеп жэне жалпы мәселесі бойынша коғам мүшелерінің 
арасындағы байпаныс пен өзара қызмет ету.

Саяси кызығушылыктар — белгілі бір саясаттағы әлеуметтік топтардың 
түбегейлі сұраныстары жэне саяси құрылымдарда оларды жүзеге асыру
құралдары. Саяси қызығушылықтарды саяси мақсаттардан ажырата білу 
қажет. ■ '* • і ■ • "«•••>• •«

Саясаттағы мақсаттар — саясаттағы іс-әрекеттерден күтілетін нәтиже- 
лер. Мақсаттарды жақын, аралық жэне соңғы деп бөлуге болады.

Саяси құралдар — койылған максаттарға қол жеткізудегі эдістер мен 
тәсілдер. Саяси іс-әрекет көпшілік арасында акциялардың сайлауга қаты- 
суын, көтерілістерді, карулы бүліншілікті жэне т. б. бар қүралдардың үл- 
кен арсеналын білдіреді. Құралдардың таңдалуы көптеген себептерге 
тәуелді болады (әсіресе, мәдени тәртіп, сендіру, белгілі ресурстарды мең- 
геру). Көптеген ойшылдар мына сұрактар туралы ойлаған: шекараны, осы 
немесе басқа құралдардың қолданысына өткізуге бола ма? Оған қол жет- 
кізу кезінде адамгершіліксіз әдістерді қолданудың ұлы мақсаттың орнын 
толтыра ала ма? Адамның саясатты өлшеуі осы кұралдармен ақталғаң көз 
қарасқа сүйенуді талап етеді. Мемлекеттік қызметкерлер мызғымайтын 
өнегелі нормаларға сүйене отырып өздерінің мақсаттарына жетудегі тиімді 
әдістерді табуылары тиіс. Саясат онымен айналысатын адамдардан ойдың
үлкен иілмелігін талап етеді, ол өзгермейтін біржола берілген ережелерді 
білмейді.

Г. Плехановтың ойы бойынша саясатта өзгермейтін жэне біржола бе- 
рілген ережелер шарасыз жэне тез арада жеңіліске алып келеді.

Саяси инстшуттар бұл қоғамдық маңызды функцияларды жүзеге 
асыруға бағытталған адамдардың ресми немесе бейресми ұйымдастырыл- 
ган бірлестіп. Саяси институттарға мемлекет, оның мекемелері, саяси пар- 
тиялары, қоғамдық қозғалыстары, лоббистік топтары және т. б. жатқызады.

Саяси құндылықтар — адамдар мен олардың саяси қызмет щеңберінде 
мойындалатын өнегелі идеалдар және нормалар.

Біздің өмір — ол театр және біздің барлығымыз ондагы әртістерміз де
ген сөзді барлығы біледі. Бүл саясат әлеміне де өзекті мэселе. Саясатты іш- 
пьістырарлық жэне бірқалыпты деп ойлайтын адамдар өте терең кателесе- 
ді. Саяси театрдың сахнасында адамдар амплуаны есті колдай немесе 
ауыстыра отырып, өздерінің қызыгушылықтарын ынтамен жақтай отырып, 
немесе шеберлікпен жасыру сняқты көптеген рөлдерде ойнайды. Ал көбісі 
өздері білмей, осы эрекеттің катысушылары болып табылады.

Саяси үрдістің шеңберінде көптеген компоненттердің өзара қызмет етуі 
болады: адамдар, үйымдар, идеялар жэне бағдарламалық қойылымдар, іс- 
эрекеттер, қатынастар. Саяси қызметке катысушылардың арасында элеу-



меток топтарды, қоғамдық бірлестіктерді, арасында тек саяси кызметкер-
лер ғана емес, сонымен коса, олардың іс-әрекетгері мен сенімдерінің бірқа-
тар себептері саяси өмірге ықпал ететін басқа да тұлғалары бар адамдарды
айггуга болады. Шіркеу рөлі жэие көптеген елдердің (Таяу Шығыс, Латыи
Америка) коғамдық өмірінде олардың жеке өкшдеріиің рөлі белгілі екенін 
біпеміз.

Саясат объектілері — белгілі адамдар, сонммен коса саяси процесс 
шеңберіңде қызмет бағытталған саяси ақиқатгың пайда болуы.

Саясат субъектілері — саяси процестегі, оның шеңберіңдегі өз қызығу- 
шылықтарын айтатын жүзеге асыратын белсенді қатысухпы трсғапар. 
Субъектілер ретінде жеке адамдарды, әлеуметгік жәие этникалық топтар
ды, барлык мүмкін ресми және бейресми бірлестіктерді жәие т. б. қарасты- 
руға болады.

Бір ғана адам саясаттьщ объектісі де субъектісі бола алады. Бірініші 
жағдайда саяси қызмет оған бағытталған, екінші жағдайда — тек сол саяси 
қызметті жүзеге асырады. Сонымен коса, коғамдық бірлестіктер, мемле- 
кеттік мекемелер, жалпы мемлекетті объекті ретінде жэне саяси субъекті- 
лер ретіиде көрсетуге болады. Мысалы, саяси партия оған мемлекеттік ме
кемелер немесе азаматтардың қызметтері бағытталған кезде, объект болып 
табылады.

Саяси ресурстар — ол саяси процесс шеңберінде колданылатын ма- 
териалдык құралдар жэне рухани өмір элементтері. Сол немесе басқа ре- 
сурстарды қолданусыз саяси өмір субъектілерінің алдына койған мақсатқа 
қол жеткізу мүмкін емес. Мысалы, теледидардың, радионың және газетгің 
көмегінсіз саяси көшбасшылар компаниясын сайлау кезінде өздерінің 
идеяларын көпшілікке жеткізу мүмкін емес болушы еді. Жалпы саяси ре- 
сурстарды үш түрге бөледі:

1. Адамдык ресурстар. Адамдардың үлкен топтары, әдетте, саяси 
қызметке тікелей тартылған болып табылады.

2. Рухани ресурстар. Оған идеялық мойындау, жалпы бағдарламалық 
мақсатгарды қабылдау жэне оларды саяси үрдістің барлық қызмет
етуші трогаларына жеткізу.

3. Материалдык ресурстар. Материалдық ресурстар дегеніміз — ол 
өзінің құрамына қаржылық, ақпараттық қүралдарды, әртүрлі мақ- 
саттағы белгілі бір заттарды немесе материалдарды жатқызады. Ол 
байланыс каналдары, энергетикалык, азық-түліктік жэне басқа да 
ресурстар болуы мүмкін.



Бақылау және өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:

1. Саясат дегеніміз не? Оған өз анықгамаңызды бере аласыз ба?
2. Сіз саяси өмір әр тұлғаға қаншалықты ықпалын тигізеді деп ойлай- 

сыз? Сіз саяси өмірге қатысасыз ба?
3. Сіздің ойыңызша саясатта мақсаттар мен құралдар калай ара қа-

тыста болады? Сіз «мақсат құралдардың орнын толтырады» деген 
оймен келісесіз бе?

4. Саясаттағы объектілер мен субъектілерді ерекшелеудің маңызды- 
лығы неде?

5. Қоғамдық дамудағы саясаттың рөлі қандай?
6. Саясат және құқықтың өзара байланысы.



ТАҚЫРЫГІ. БИЛІК САЯСИ ФЕНОМЕН РЕТІНДЕ

Билікті бұрыннан қоғамдық өмірдің берікті бастамасының саньша жат-
қызған. Ол адамның басқа адамдарға қатынасының әмбебап түрі болып та
былады.

Бшгіктің және бағыныудың қарым-қатынастың құрылымы әртүрлі қау- 
ымдыастықтарға сәйкес келеді. Жанұя, еңбек және әскери ұжым, көшедегі 
қозғалыстар, бір пікірлестер клубы — барлық жерде тріганың болуы қа- 
жетп, ол басқалараға қатынасы бойынша белгілі бір биліктік қарым-қаты- 
настарға ие болуы керек. Саяси биліктің ерекшелігі өсиетті және жанұя- 
льгқтан тікелей емес, коғамдық аралыкгық мазмұнды, адамдардың кең бұк- 
арасын реттейді, әлеуметгік топтар арасьшдағы қатынасқа тиесілі ерекші-
лшнен түрады. \

Сонымен қатар, бшіік қабылданғанда ресми ережелермен сәйкес жүзеге 
асырылуы мүмкін немесе ол эдет-гүрып, дәстүр, берілген бірлестіктің қа- 
рапайьш келісімдерінде негізделуі мүмкш және де құжатты нормалармен 
бекітілмеуі мүмкін. Бірінші жағдайда билікгің институтционализациясы
туралы айтуға болады, яғни бекітшуі мен ресімделуі. Инстшугционализа- 
ция бшгікпң қызметплігш қамтамасыз етуге шақырылған арнайы аппарат- 
тьщ қалыптасуымен сипатгалады. Белгілі бір саяси қызметкер немесе қол 
басшы билікті абсолютизациялады, ол адамдар мен әлемді тотальды жоға- 
рылауына тырысқан кездегі сияқгы тарихта белгілі көптеген оқиғалар бар. 
Дегенмен, ешқандайда билік абсолютті бола алмайды. Заңдар мен дәстүр-
лер, басқа адамдардың құқықтарын сыйлау бар және бір түлғаның еркіне 
тәуелсіз объективті заңдарыбар.

Билік қоғамдағы қатынастардың барлық деңгейіне сәйкес келеді, жа- 
щя, мемлекет, ұжым белгілі реттейтін және бақылайтын күштермен бай- 
ланысты болып келетін кұбылыс ретівде арнайы ғулымды зерттейді. Оны 
бұл салада кратология деп атайды. Саясаттану тек биліктік катынастар- 
дьщ саяси кұрамымен байланысты қатынастармен айналысады. Саяси би- 
лік мемлекет аясында негізгі компонент болып табылады.

Қоғамдык қарым-қатъшастарда биліктің жалпы сипаттамасы қандай? 
Билік бүл басқару, адамдардың іс-әрекетгері мен қызметтерін бақьшау 
және тарату мүмкіңдігі, онымен қоса белгілі бір адами ұжымның басқа да 
ресурстары және материалдарын өкілетті түлгамен басқару.

Билік адамдар арасында әлеуметтік топ және толык қоғам аясыңда қа- 
рым-қатьшастарды реттеудің қажетті кздралы болып табылады. Ол ресми



немесе бейресми нормалардың болуын шамалайды, онымен коса белгілі 
бір іс-эрекеттерге тыйым салады жэне рұқсат етеді.

Ережеге сай, қоғам аясында биліктік қатынастар ұзақ эволюциядан өте- 
ді және барлық оның құрамдарындарында сипатқа не болады. Кез келген 
мемлекетгің күрделі иерархиялық кұрылымын, оның ішіндегі өзара карым- 
катынас жасау тнптердің көп түрлілігін әртүрлі әлеуметгік топтардьщ сү- 
раныстары мен кызығушылықтарына, коғамның психологиялык және мә- 
дени ерекшеліктеріне сәйкес келетін және ішкі және сыртқы қауіпті каты- 
настар бойынша өмірге қабілетті болатын билік құрылымының тиімді мо- 
дельдерін іздеу нәтижесі деп есептеуге болады.

Билік ресурстары

Қоғамдағы билік белгілі бір ресурстарга немесе  ̂көздерге сүйенуі керек. 
Мұндай ресурстар ретінде байлыкты, элеумеггік мэртебені, ұйымдык құ- 
рылымдарды, күштерді, ақпарат меңгеруді қарастыруға болады. Адам ко
там дамуының ерте кезеңдерінде фгоикалық күшке не болу шешуші рөлді 
аткарған. Беделді немесе байлықты кейіннен биліктің басты көзі ретінде 
адамдар санай бастаған. Ал қазіргі кездерде білім және ақпарат басты ре
сурстар болып табылады. Сондықтан барлық мемлекеттер казіргі кезде 
коммуникациялық каналдардың дамуына көп мэн береді, ал ақпараттык 
ағымдардың әсері өзінің әсерімен казіргі замандағы қарулануға ие. Соны-
мен, жоғарыда аталған билік ресурстарының барлығы маңызды болып кала 
береді.

Әдетте билік оның өмір сүруі және оған заңдылық мазмұны берілуінің 
орнын толтыруына мұқтаж. Билік легитимді болуға тырысады — яғни, ха- 
лъіқпен қабылданған занды болуға. Оған түрлі тәсілдер арқылы қол жеткі- 
зіледі. Бұрынгы кезде адамдар биліктің кұдыретті тегінен болғанына сен- 
ген оның сакралдығына. Монархтардың бас билігі баскарушы динас- 
тияньщ ең жоғарғысы — кұдыретгі — жердегі бнлікті снпаттауы турапы 
бейнеге сүйенеді. Құдай — адамдардың аспандагы қорғаушысы мен әкесі, 
Патша оның осы элемдегі еркін білдірушісі. Биліктің негізделуінің бас
ка теориясы орта ғасырларда құдыретті болды. Егер, елдегі бар барлык 
сословиелердің қьгЗығушылығын танытса, билік өкілетті деп саналды. 
Осылайша, үкіметтен хальщ кең кабаты арасында сүйеніш табуға тырысты.

Бшіік және басқару сияқты түсініктерді ажырату қажет. Олар өзара бай- 
ланысты. Билік жалпы түрде объектінің субъектіге бағынуын мақсаттайды, 
ал басқару койылған мақсатгарға қол жеткізу мен жүйенің тиімді қызметін 
үйғарады. Сәйкесінше, бнлік тиімділігі объектінің жетекшінің еркіне бағы- 
ну кабілетінде және оның барлық ережелерінің орындалуында түйінделеді.



Басқару тиімділігі алға қойылған мақсаттарға жетумен анықталады. Билік
басқарудың қажето факторы, оның қозғаушы күші, бірақ, өз бетімен қа-
жето нәтижелерге жетуді қамтамасыз сте алмайтын болып табылады. Тіп-
ті, қолда асқан ресурстардың бар болғанымен бұрынғы диктаторлар айтқан
мақсатгарының орындалуына қол жеткізе алмады. Бірақ, биліктің өкглетті-
лігінщ болмауы сол сияқты ойласгырылған және қджетті шешімдердің 
орыңдалмауына әкелуі мүмкін.

Саяси биліктің коғамда жүзеге асуы барысында әртүрлі құралдарды
қамтамасыз ете отырып пайдаланады. Ғылыми әдебиеттерде оларды билік-
тің ресурстары деп атайды. Ғылыми әдебиеттерде биліктің ресурстарын 
жалпы мынадай түрлерге бөлуге болады:

~ экономикалық (материалдық қажеттіліктер);
— әлеуметтік (статусты өзгертуге арналған қүралдар);
~ КҮШ ресурстары (әскер, қару-жарақ, полиция);
— ақпараттық (білім және ақпараттық құралдар);
— демографиялық (адам ең негізгі әлеуметтік кұрал).

Биліктің объектілері мен субъектілері

Билікпк қарым-қатьшастар екі жақ қатьшасымен кұрылады: басқарушы 
және бағынушы. Биліктің белсенді бастауын оның субъектілері бейнелейді 

нақгы адамдар, ұйымдар, мемелекеттік органдар, жалпы халық. Саяси 
элита және көшбасшылар үшін биліклк функцияны жүзеге асыру үшін, 
былайша айтқанда, кәсіби міндет болып табылады. Екіншісі, биліктік қа- 
тынастардың енжар жағы билік объектілері болып табылады. Екі жақтың 
өзара қызмет ету мазмұнынан қажетті қоғамдык даму бағдарламаларын 
жүзеге асыру сипаты сипатталатын билік сәттілігіне тәуелді. Субъектілі — 
обьектілі қатынастардың ерекшелігінен, билікті өзінің ниетіне сәйкес 
объектінщ субъектіге бағынуъін қамтамасыз ету қабілеті ретінде түсінік
беруге болады.

Биліктік қатынастардың типологизациясы

Билік түрлерінің типологизациясы қазіргі заманғы негізгі мәселелерінің
бірі болып табылады. Әртүрлі зертгеушілер өздерінің түрлі классифика-
циясын ұсынады және олар айырьгқшаланады және биліктің белгілі бір тү-
рін ерекшелеу үшін негізделеді. Классификацияның көп таратылған түрі- 
нің негізіне енгізілген:

а) биліктің жүзеге асырылу аясы, осы негізбен экономикалық, саяси,
идеологиялық, ақпараттык және басқа да биліктерді ерекшелеуге бо
лады;



э) элеуметпк-экономикалык формация түрі (кұл иеленушілік, феодал-
дық, капитапистік және басқа да билік);

б) билік субъектісі мен объектісінің ерекшелігі (билік жеке және 
үжымдық, мемлекеттік және мемлекеттік емес);

в) билік әдістері немесе объектінің субьектіге бағыну көздері мен се- 
бептері (көңдіру, бедел, күштеу және т. б.).

Соңғы нүсқа саясаттағы ең даулы болып табылады. Өртүрлі ғалымдар 
билік әдістері ретінде күштеу, мәжбүрлеу, ұстау, легитимді бшгік және т. б.
айтады.

В. Ледяев объектіні субъектіге бағыну көзі негізінде биліктің алты тү- 
рін ерекшелеген: күштеу, мәжбүрлеу, ниеттену, сендіру, манипуляция.

Күштеу формасындағы билік субъектінің обьектіге тікелей физикалық, 
психологиялық эсері немесе оның мүмкін қызметін шектеу арқылы ықы- 
ласты нәтижеге кол жеткізу қабілетінде қол жетілген.

Мәжбүрлеу биліктің формасы жағымсыз санкциаларды қолдаяу қауіп- 
іне сүйенеді, яғни күштеу каупі. Биліктің алғашқы екі формасы ұқсас неде
ле алайда, олардың арасында айырмашылыктар бар. Күштеу адамды, оның 
еркіне қарамастан белгілі бір іс-әрекеттерді жүзеге асыруга мәжбүрлейді, 
мысалы, оппозиция кошбасшысына наразылық акциясын жүргізуін, оны 
қамауға алу арқылы болдырмауы мүмкін. Мәжбүрлеу кезінде баска меха
низм қолданылады: оппозициялық кызметкер өзінің ниетінен қысым кор
сету нәтижесінде бас тартады.

Ниеттенуді қолдану кезінде мэжбүрлеуге қарағанда билік көзі сый бе
ру, мысалы, объектіге қүнды немесе кызмет корсетуді үсыну болып табы
лады.

Сендіру объект!ні бағындыру үшін қолданылатын аргументгерге негіз-
делген. Берілген жағдайда билік объектісі озінің қызметі үшін субъектінің 
аргументін негіз ретінде қабылдайды.

 ̂ Манипуляция бүл субъектінің жасанды мақсаты туралы ақпаратган 
айырылған объектіге жасырынды түрде эсер еіуді жүзеге асыру. Манипу
ляция кезінде маңызды мәліметтерді жасыру, ақпаратты әдейі бақылау, дә- 
рілер көмегімен жасырынды психологиялық эсер, гипноз, техникалық құ- 
рылғьшар, бұқаралық ақпараткүралдарын жасыру эдістері колданылады.

Бедел бүл объектінің мінездеме, құрылым, мәртебе күшімен субъек- 
тіге бағыну кезіндегі билік түрі. Бағыну көзіне байланысты бедел персо- 
налды (субъектінің жеке қасиеттеріне негізделген), дәстүрлі (әдет-ғүрыпка 
сегаммен түрғызылған) жэне ресми (субъектінің бұйрыктар беру билігі ку- 
қығының заңдылығына орынды сендіруді білдіреді) болады. Беделдің пер- 
соналды турінде бірінші кезекте адамдардың жеке қарым-қатынасы тира
ды, сондықтан оған достык, сүйіспеншілік, тавдану сиякты адамдық қа- 
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рым-қатынастар эсер ете адады. Дәстүрлі бедел оған қарағанда субъектінің 
қасиеттеріне тэуелді емес, керісінше, оның әлеуметтік рөліне тәуелді. Ана 
мен бала, жасы үлкен мен кіші және т. с. с. арасындағы қарым-катынастар 
мысал бола алады. Ресми бедел заңды мойындалган тәртіпте түрғызылады.

Саяси және мемлекеттік билік, оның ерекіиеліктері

Саяси биліктің ерекшеліктері:
— ол адамдардың үлкен тобының мүддесін қорғайды, сол топтың ко

там экономикасындағы рөлі басым болады да коғам сол тап мүддесі 
түрғысынан басқарылады;

— қоғамдағы басшылық көбінесе сол топ өкілдерінің катысуымен 
мемлекет арқылы, қоғамдык-саяси үйымдар мен саяси лидерлер ар- 
қылы жүргізіледі;

— саяси биліктің ерекшелігі — арнайы басқару ісімен шұғылданатын 
ерекше кэсіби топтардың болуы. Щ*; - •

Саяси билік қасиеттерінің бірі — оньщ ең жоғарғы, басты айқындаушы, 
шешуші күш репндегі ықпалы. Екінші қасиет-биліктің иерархиялық сипат 
алуы. Келесі қасиет-үстемдікп шогырландыруға және монополизациялауға 
ұмтылу. Саяси билік қоғамда кебінесе мемлекеттік билік арқылы жүзеге 
асады. Мемлекетпк билік саяси биліктің бір түрі. Оның ерекшеліктеріі

1) белгілі бір территорияда ерекше аппарат арқылы жүргізілетін билік;
2) мемлекетпк билік өзінің күпггеу аппаратына сүйенеді;
3) мемлекеттік билік монополиялық сипат алады.

Саяси биліктің легитимдігі және биліктің бөліну принципі

Қазіргі дамыған демократиялық елдерде саяси биліктің түрақтылығы 
оның легитимдіпне байланысты. Биліктің легитимдігі деп, оның заңдылы- 
ғын айтады. Бірақ оның тек қана заңға сәйкестігі емес, сонымен катар би
лисп қоғамдағы мүшелердің оны өз еркімен қабылдауы шарт. Ондай кезде 
коғамдағы халық берілген билікке өз сенімін білдіреді жэне өз еркімен оны 
қабылдайды. Легитимдіктің диффузиялық түрі саяси биліктің идеялары 
мен принциптеріне үзақ мерзімді колдау көрсетіп отырады. Ал легитимдік 
биліктщ негізгі демократиялық приншші легитимдіктің өзі больгп табыла
ды. Легитимді баліктіц идеалды түрлерін М. Вебер талдаган. Ол легитимді
биліктің мьшадай үш түрін ажыратқан: дәстүрлі; харизматикалық; легаль- 
ды-рационалдық.



Легитимдіктің түрлері

Сүрақтар Легальды-
ационалдық Дәстүрлі Харизматика-

1. Легитим- 
ділік типте- 
рі нені біл- 
діреді?

2. Басқару 
штабының 
сипаты?

Билеушілердің 
билігін заң негі- 
зінде, тәртіппен 
жүргізетініне 
сенімділік «Зан 
катал, бірақ ол 
зан» деген қағи- 
даға жүгінеді

Дәстүрлі калыіггасқан
тіпке деген сенімділік. 
«Бізге дейін бұл тәртіп 
болған бізден кейін де со- 
лай болады. Оны өзгерту- 
ге ешкімнің хақы жоқ» 
деген кагидаға сүйенеді

лық
Жеке тұлғанын
лидерлік қасиет- 
теріне онын ха- 
ризмасына қалт- 
кысыз сену. «Мен

аитаСіздерге
мын» деген прин- 
ципке негізделеді

3. Бюрократ
ия мен эли
та арасын- 
дағы қарым- 
катынас қа- 
лай болмақ?

Бюрократия

Тұлгасыз карым-
катынас Тұлғалық қатынастар

4. Бюрокра
тиям элита- 
ның басты 
кояр талап- 
тары қалай 
болмақ?

- компетентолік;
- білім;

қоиылатын
бұрыннан

талаптардың
қалыгггасқан

- заңға бағыну тәртіптерге негізделуі
парызы

басқарушыга
қалткысыз
бағыну

• Бұл тип- - тұрақтылық;
терге тән - тұлғасыз каты
ерекшелік- настар

- биліктің тұрақтылыгы;
- биліктщ персоналдыла
нуы (патриархалдык, сос-
ловиелікәкімш і л і кті л і к)

- биліктін тұрак 
сыздыгы;
- тұлгаландырыл-
ған билік

Билік бөлу идеясы ең алгашқы рет жаңа дәуірдің кезеңіндегі ойшылдар 
ұсынды. Бұл идеяны қалыптастьфушы ағылшын ойшылы Джон Локк жэне 
әрі карай толық дамытқан 18 ғ. француз ойшылы Ш. Монтескье болып та
былады. Ол саяси биліктің бөлінуін мемлекетгегі биліктің бір колда бол- 
мауымен жэне оның үш тармағымен түсіндіреді: заң атқарушы, сот билігі.

Себебі билік бф ғана қолда болса, ол шектелмесе, өзі заң шығарса, жү- 
зеге асырып жэне оның жүзеге асуын қадагаласа, онда ондай билік тира- 
нияға аиналады. Сондыктан қоғамдағы билікті жүргізуде билік тек қана бір 
органның қолында болуы мүмкін емес және де халық билікті өзі жүргізе 
алмайды. Билік жүргізу белгілі топқа, ұжымға, органға беріледі. Жан Жак
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Руссо халық суверинитеті идеясын көтеріп, биліктің түрлерін ажыратқан, 
ал үш билік сол бір тұгас халық билігінің көрінісі деп тркырымдады. Заң 
шығарушы, атқарушы, сот жүйесіне бөліну қазіргі уақытта демократияның 
дамуы болып табылады. Үш өкіметгің біреуінің басым болып кетпеуіне ке- 
пілдік бере алады. Биліктің бөлуін бір-біріне мүлдем тәуелсіз автономды 
органдардың қолына бөлініп беріледі деп түсінбеу қажет.

Бақылау және өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:

1. Бипіктік қарым-қатынас мәнін аныктаңыз?
2. Басқа билік түрлерінен саяси билік кұрылымының айырмашылығы 

неде?
3. Бипіктің негізгі ресурстарын атаңыз.
4. Билік түрлерінің типологизация енгізу нұсқаларын тізіп айтыңыз.
5. Сіздің ойыңызша биліктщ қай түрі әділетті және акталған болып 

табылады?
6. Саяси билік пен мемлекеттік бшігктің айырмашылыгы кандай?
7. Қазақстан биліктің қандай түріне жатады?
8. Бипік легнтимділігі двгеніміз не?



5 ТАҚЫРЫП. МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ

Мемлекет мәні

Мемлекет — бұл қоғамның саяси жүйесінің орталық институты. Мем- 
лекеттің негізгі қызметі — саяси басқару, сыртқы жаулардан қорғалу, эко- 
номикалық жэне әлеуметтің тұрақтылықты қолдау. Дж. Локк (1632- 
1704 жж.) жазған: «Барлық түлғалардың жекеменшігі бар, сондықтан, мем
лекет осы жекеменшіктің қорғаушысы болуы тиіс. Мемлекет —  тұлғаның 
қауіпсіздігінің кепілі». Алғашқы когам дәуірінде жекеменшік ұжымда бол
ды, сондықган, жекеменшікті қорғау қажеттілігі болмады. Локк түлға мэні- 
нің қалыптасуы мен тұлғаның жекеменшігі түсінігінің өзара байланысын 
ерекшелейді.

Мемлекеттік билік елдің барлық аумағында барлык азаматтарға, кәсіп- 
орындарға, мекемелерге таралған. Билік функцияларыньщ орьгадалуы \

құрылымдар жасалады: сот, әскер, полиция
болып

Мемлекеттің егемендігі үсп
аумағында тек оның заңдары

ПрИНЦИПІ

ПрИНЦИПІ
қоиылған.

Мемлекеттің жоғарғы билігі дегеніміз:
-  ол мемлекеттің барлық аумағында кызмет етеді;
-  ол эрбір азаматқа жэне қоғамның барлық кұрылымына тара
-  тек мемлекет заңмен қарастырылған жағдайларда күштел

алады;
заңдар

заңмен
дің күші болады.

,емократиялық
сондықтан көптегей конститутцияларда халық мемлекетке билік береді.
Бірақ азаматтар бостандырақ болуы үшін емес, өздерінің қүқықтары мен
бостандықтарын жақсырақ қорғау үшін өздерінің күқықтарының бір бөлі-
гін береді және өздерінің бостандықтарын шектейді. Тіпті диктатура шар-
тында бұл жағдай белгілі бір деңгейде заңды болды. Егер азаматтар ретгел-
мейтін күн тәртібіне шыдаса, онымен коса олар биліктің жасап отырғанда- 
ры үшін жауапкершілік өлшемін тартуы тиіс.



Қоғамдық келісім идеясын бекітумен қоса, егер ол мемлекет құрған ха- 
лык келісіміне сүйенсе билік заңды болып есептелетіндігі басым болып 
отьф. Сословиесіз қоғам идеясын бекіткеннен кейін, билік халықтың то- 
лықтай қолдауьша тьфысады. Осының ең жаксы дәлелі — жалпылай дауыс 
берумен мемлекеттің маңызды институттарын таңдау. Диктатура кезінде 
басқарушылар олардың өкілетгілігі халық тілегіне сүйенеді деп айтуда. 
Бірақ соньщ өзінде, демократиялық процедураның разылығын айту рұкеат 
етілмейді, ал сайлау мен референдумдар, егер олар жүргізілсе, тек фор- 
мальды акцияға айналады. Оньщ орнына мемлекет адамдарды үгітгеу не
месе қорқыту көмегімен өзінің заңдылығына көндіруге тырысады.

Қазіргі уақытта мемлекет функциясы казіргі уақытта жеткілікті кең. Ол 
теракты азаматгык қоғамды қалыптастьфу үшін жағдайлар жасайды, әлеу- 
меттік топтар арасында карым-қатынасты реттейді, дау жанжалдарды ше- 
шеді. Экономикалық сфера мемлекетпен жасалған закнамалық механизмі- 
мен реттеледі. Онымен коса билік органдары білім жүйесінің, денсаулык 
сақгау, ғылым, мәдениет және т. б. функционалдануына эсер етеді. Ірі ең- 
бекті дау жанжалдар болған кезде (ереуілдер) ресми трғалар көбінесе ең- 
бектенушін мен кэсіпкерлер арасында делдал болады. Осындай жағдайлар 
Францияда, Италида, АКДІ-та және басқа мемлекеттерде болған. Көбінесе 
үкімет этникалық жэне нәсілдік дау-жанжалды шешу қажетгігілі алдында 
тұрады. Мемлекетгік қызметгің ең тиімдісі жанып тұрган қарсы тұруды 
басу кезінде, ал пайда болу кезеңінде оған себеп болғанды жояды. Онымен 
коса, әртурлі мемлекеттерде көбінесе куш пен баска да қатаң әдістер бар- 
лык болуы мүмкін дау-жанжаядар үшін қолданылады.

Ерекше мағына мемлекеттің сырткы саяси функциясында — сыртқы 
қауіггген қоргану, басқа державалармен байланыстар орнату, алдымен, көр- 
шіпермен, онымен коса, халықты қ ұйымдармен. Мемлекетаралық дау жан
жалдар әлемге өте қауіпті және барлық планетаның кейбір жерлерінде 
қауіпсіздікті сипаттайды. Сондыктан демократиялық мемлекеттердің ха- 
лықаралық саясатының негізгі максаты — тиімді экономикалык, саяси, мэ- 
дени, спорттық және басқа да ынтымакгастықпен қамтамасыз ету.

Мемлекеттің қызметтері, оның қоғамдык процестерге эсер етуі әрдай- 
ым өзгеріп отырады. Қоғамның дамуымен азаматтардың оларға қарым-қа- 
тынасы да өзгереді. Әртүрлі тарихи жағдайлар, дәстүрлер, әдет-гұрыптар, 
менталитет, саяси мәдениет денгейі саяси биліктің қызметі мен мінез құл- 
қына эсер етеді. Менталитет — тарихи қалыптасқан индивидумның және 
толығымен қоғамның жүріс-түрысы мен ойпау ерекшеліктері.

Кейде мемлекеттер өзінің кол астындағыларды тіпті толығымен қара- 
мағына алады. Осылайша, орта ғасьфларда кейбір қалалардың биліктері 
азаматтарға тагайындалады, оларға қалай киіну керек, тұрмысты жэне же-



ке өмірді ұйымдастыруды қадағалайды. Кішкене ауытқулар тіпті қылмыс
ретінде қарастырьшды. Қазіргі замангы мемлекет өзінің қарамағына когам-
ның функщюналдануы мүмкін болмайтын, тек маңызды қызметгерді ғана 
алады. *

Мемлекеттің қызметтері:
Ішкі:

ту; күзе-

экономикалық жүйені басқару;
-  салық жинау;

әлеуметпк бағдарламаларды жүзеге асыру; 
қоршаған орны қорғау;
мәдениетті қолдау, тарихи мұраға қамқорлык жасау.

Сыртқы: р  § 'у- і і
— сыртқы қауіптен мемлекеттің корғану күші;
”  басқа мемлекеттермен ынтымақтастық; ■■ 1** " 4
~ халықаралық ұйымдар қызметіне қатысу.
Мемлекеттік құрылым жэне басқару түрі.
Басқару түрі — ол жоғарғы мемлекеттік биліктің ұйымдастыру тәсілі 

оргаңдарыньщ қарым-қатынас жасау принцип! жэне оның қалыптасуына 
тұргындардьщ қатысуы. Басқару түрінің екі негізгі түрін айырады: монар-
тегі Г Г  РеС7 бЛИКа* МонаРХІМ ~  бас*ФУ ^ҮРІ осыған сэйкес мемлекет- 
теп жогаргь, билік мемлекет басшысының қызметін көбінесе басқа билік
қьізметін біритреді. Олар заң шығарушы жэне атқарушы билік бір адам-

~  °Л М°НарХ- М° НарХИЯ СКІ ^ Де ӨМІР сҮРе®: абсо- Конститущшшк. Абсолюттік монархияда мемлекетгік билік
г і г і ӨЗШеН ЖҮ36Ге аСаДЬІ' КонстиіУ ™ ы қ  монархияда монарх би-
ліп басқа билік органдарымен шектелген, ол Конституциям негізделген
м, Нт1 7 І  Ш  КарУ ЧРи 0ВДа мемлекеттегі жоғарғы билік парла
менте жэне президента тиесілі. Республиканың бірнеше түрі бар. Олар-
парламентпк, президентгік және аралас.

Парламенттік республиканың ең басты айырмашылығы — ол үкіметтін

а Т р ш Ы ГгіНеГОШеН ҚаЛЫПТаСуЫ ЖӘНе паРламент алдында формалды жау-

А А ^ аМеНТТІК реСПублиКаның айьфьікша белгісі (АҚШ, Азия елдері, 
фр ) президент бір уақытга мемлекет басшысы жэне үкімет басшы-

5 басқарады және қарулы к™  ™



Аралас республика Австрияда, Ирландияда, Португалияда, Полыпада, 
Финляндияда, Болгарияда жэне,т. б. елдерде бар. Бұнда күшті президентгік 
биліктің және парламентпң үкімет іс-әрекетіне бақылау жасайды.

Мемлекетпң территориялық-ұйымдық құрылымы оның құрамдасының 
турі болып келеді. и

Мемлекетпк құрылымының түрі әртүрлі болады. Саясаттануда мем-
лекетаң унитарлык, федеративтік, конфедерациялық жэне империя түрлері 
көрсетіледі. ' ‘ >1 у ;

Унитарлык мемлекетпк кұрылымға, бір территория, бір Ата заң, орта- 
лықталған сот жүйесі, мемлекеттік биліктің, жоғарғы органдардың бір 
жүйесі, бір азаматтық сәйкес. Мысалы: Қазақстан, Жапония, Англия.

Федерация ол одактык мемлекет больш келеді. Анықгалған тәуелсіздігі
бар автономиялык мемлекетгерден құрылған. Мысалы: Рёсей, АҚТГТ Гер
мания. ‘ • -  Ш/ . 1  :  ^  4  *  ‘

Конфедерация ол бір жалпы-сыртқы саяси, қорғаныс, экономикалық 
мақсатгарға жету үшін тәуелсіз мемлекетгердің одағы. Қазіргі кездерде өте 
сирек кездеседі, тіпті жоқ деп айтуға болады.

Федеративтік мемлекет кұрылымньщ бір типі, ол империя (латын тілін- 
де империум — мемлекет билігі). Оларға кең территория, орталықтал- 
ған күпггі билік, әр елдің ұлттың және тұрғындардың мәдени кздэамы сәй-

Азаматтық қогам

Қоғам әлеуметгік, мәдени, рухани және ғылыми құндылықтарды
дамыту мен сақтауга арналған мемлекеттік емес институттар мен байла-
ныстар жүйесін білдіретін мән. Азаматгық қоғам жеке адамның немесе
адамдар тобының бостандығы мен құқықтарын жүзеге асыру мүмкіндігі- 
мен қамтамасыз етеді.

Қоғам мен азаматтық қоғам терминдерін шатастыруға болмайды. «Аза- 
маттық қоғам» түсінігінің өзі азаматтық түсінігімен байланысты. Адамның 
өзін мемлекет азаматы сезінуі дамудың белгілі бір сатысында ғана болады. 
Азаматтық бұл адамның мемлекеттің бір бөлігі ретінде құқықтық мәр- 
тебесі. Азаматтық түсінігінің кең мәнде қарастыратын болсак, ол тек заңцы 
мәртебе ғана емес, онымен коса әлеуметтік жағдайы да. Қ^қықтық компо
нент! түсініпне мемлекетпк қатынаста белгілі бір бостандық пен міндет- 
тер, кұкықтарға ие болу жатады. Осылайша, Қазақстан Республикасының 
азаматы мемлекет аумағы бойынша еркін орын ауыстыру, шетелге бару, 
шерулер мен жиналыстарға қатысу құқығына ие? онымен қоса, ол салық 
төлеуге міндетті. Біздің елге келген шетелдіктер Қазақстан азаматының



барльиқ қүқықтарын қолдана алмайды. Мысалы, олар сайлауға қатыса ал- 
майды, еркін орын ауыстыру үшін оларға міндетті түрде үкіметтің рұксаты
— виза керек.

Азаматтықтың әлеуметтік компонент түсінігіне тұлғаның экономика- 
лык, әлеуметтік және мәдени өмірге толық катысуы жатады. Осылайша.

заңдармен
дәстүрлермен

т. б. анықталатын тең мәртебе қалыптастырады.
Азаматтық — туғанынан бастап тиісті қүкықтары мен бостандықтары

заңды
тері бар коғамның жеке мүшесі.

Антикалық уақытта «азаматтық қоғам» мен «мемлекет» түсінігі сино
ним сөздер болған. Азамат мәртебесі толық құқылы азаматтарды көптеген
кұқыксыздардан ажыратты. Әйелдер де азаматшалар оолып саналмады. 
«Әлеуметтік» жэне «саяси» түсініктеріне жанұя, дін, мәдениет те жатты, 
осылайша, жеке адам өзін мемлекеттен тысқары елестете алмады. Барлык 
сферадаға қызмет мемлекеттік бастаумен біріктірілді. «Азамаітық қогам» 
мен «азаматтық» терминдерінің осындай түсінігі синонимдер ретінде XVII
ғасырға дейін сакталды.

Әйгілі ойшылдардың Локк, Руссо, Монтескье, Кант, Гегель енбекте-
рінде азаматтық қоғамның жаңа түсінігі ұсынылған. Мемлекеггің шексіз 
қамқорлығынан түлғаның бостандығы идеясының пайда болуы «Мем
лекет» жэне «Азаматтық коғам» түсініктері дербес болып табылады жэне 
олар толығымен мемлекетке бағьшбайды. Онымен коса, бұл түсініктер те
рец түрде өзара байланысты. Мемлекет котам алдындағы күшімен тұтастай 
элеуметті жэне жеке өмірге бағынатын коғамның еркін орындайтын орган 
болады.

Сайып келгенде, азаматтық қогам мемлекеттік кұрылымнан тыс калып- 
тасатын элеуметтік-экономикалык жэне мәдени-рухани қоғамдык қатынас-
тардың жиынтығы.

Азаматтық қоғамның негізгі институттары:
әлеуметпк

калық қатынастар;
коғамдық үйымдар;
саяси партиялар мен козгалыстар;
кәсіпшілер одағы;
діни кауымдастыктар;
кооперативтер;
жанұя;
ғьглыми мекемелер;



— мәдениет жэне т. б.
Осы институггардың көбісі бір-бірінің қызығушылыгын таньпуға кара*

Ш г Ш  Щ

ма-қайшы шығатын әртүрлі бағытта. Осылайша, мысалы, партиялар мем- 
лекеттің даму альтернативті бағдарламасын ұсынады және өздерікің жос- 
парларын жүзеге асыру үшін бір-бірлерімен парламенттегі орын үшін кү- 
реседі. Азаматтық қоғам жеке жэне тошык қызығушылықгарын үндестіру- 
ге шақырады. 2006 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің бұйры- 
ғымен «2006-2011 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы аза- 
маттык қоғамды дамыту» тұжырымдамасы бекітілді. Экономикалық, әлеу- 
метгік жэне саяси сферадағы түбірлі реформалардың арқасында қоғамдық 
бірлестіктер кұрылып, олар әртүрлі әлеуметтік топтардың құкықтары мен 
еркіндіктерін қорғауға бағытталып әрекет ете бастады.

Құқықтық мемлекет

. ( Заңдармен негізделген еркін
қызмет ететін мемелекет құқықты 
мемлекет деп аталады.
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Демократиялык тәртіп тек кұқықтық мемлекеттің билік деңгейінде 
езінің аяқталғанын жүзеге асьфылуын алады.

«Құкыктық мемлекет» түсінгі екі компонентті біріктіреді — кұқық пен 
мемлекет. Мемлекет саяси жүйенің орталық институты ретінде мықты 
кұқықтык бастауға ие болуы тюс.

Құкық өзімен-өзі мемлекетте Конституция, заң және басқа да заңды бе- 
кітілген нормалар көмегімен мемлекетте тәртіпті қамтамасыз етуді сипат- 
тайды. Заңдар қоғамда түрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз етуге мақсат- 
талған. Құкыктық нормалар адамның кұкыктары мен бостандыкгары үшін 
бекітілген, олар азаматтардың міндеттері мен шешімдерді кабылдау проце- 
дураларынанықтайды. .и: • . ^

Қүкыкгық мемлекет негізгі заңды — Конститутцияны ұстануды қам- 
тамасыз етуге тырысады. Жеке заңдар қызметі қатаң түрде Конституция 
ережелеріне сәйкес келуі тиіс. Әрбір азамат, әрбір ұйым жэне мемлекет то- 
лығымен заңга бағынуы тиіс. Заң алдында бәріде тең. Қүкықтық мемлекет 
нормалары әлеуметтік жағдай, ұлт, діни ұстаным, жынысы мен тұлғаның 
жасына байланысты шектеулерді жібермеуі тиіс.

Кез келген мемлекетте арнайы белгіленген немесе халықпен сайланган 
азаматтар бар — кызметтік тұлгалар, олар зақцылықты ұстануды бақылау



азамат
мен билікті жұзеге асыру бойынша өкілеттіліктермен үлестірілге 
дың негізгі тапсырмасы — қоғам кызығушылығына қызмет ету, 
тардың қүқыктары мен бостандықтарын қорғау.

Заңдарды қатаң үстану мен тиімділікті қамтамасыз ету үшін арнайь 
мемлекеттік инстшуттар қүрылады. Алдымен ол сот, прокуратура, поли 
ция онымен коса арбитраж, тэртіптік кеңес, есептік комитет жэне т. б.

Қоғамның күқықтық негіздері жалпы адами мазмұнға ие болуы тиіс, от 
жеке әлеуметтік немесе үлттық топтардың қызығушылышн қорғамауы
тшс, ол қоғамды толығымен қорғауы керек. Кез келген күқыктық мемлекет
адамның құқықгар мен бостандықтарын заңды бекітуге гана тырыспайды
онымен коса оларды қорғаудың шын механизмін қүрайды. Осы мақсатпен
тұлғаның күқыктарын қорғауда тұрган институттар қалыптасады. Бұл сот-
тар, Конституциялық Кеңестер, полиция, эскер, үлтгык қауіпсіздік орган-
дары. Қазақстанда Республика Президентімен адам күқыкгары бойынша
комиссия кызмет етеді. Осындай органдар көптеген демократиялық мемле- 
кеттерде кездеседі.

Қоғам жиі жеке адамдар қызығушылығы немесе ұйымдардың бір-біпі-
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тұлға
, немесе мемлекет және оның аумақтары 
кұқыктық нормалао осы лау-жян*ягягтпи

онымен коса қогамдық тұрақтылық 
Құқықтық мемлекет тек күш беретін 
(полиция, сот, ұлтгык кауіпсіздік орг 
ғаммен тығыз байланыста болалы Г.п 1
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ұстануға мүмкіндік туғызады

-  В Е р  ЭКОНОМИка кызығушылығын қорғауы тиіс, онымен катар же
ке халық қабаттарының сүраныстарынан өзінің дербестілігін сактау әсіпе-
в ™ н Г ДЫҚ ҚатаМЗСШ ~  «эсіпкерлер немесе каржыл^к
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Конститутцияның устінен караушылығы; 
Конститутция заңдарының қатаң сәйкестігі; 
адам күкытары мен бостандықтарын қорғау;
биліктердің бөлінуі;
соттың тәуелсіздігі.



Бақылау және өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:
м

1. Мемлекеттің пайда болуы туралы қандай теорияларды білесіз? 
Оның қайсысы дұрыс деп санайсыз? Неге?

2. Мемлекетпң басқа саяси ұйымдардан айырмасы қандай?
3. Мемлекет кімге қызмет етуі керек: өзіне-өзі, адамдардың бір тобы- 

на, оүкіл қоғамға ма? Ойыңызды дәлелдеңіз.
4. Мемлекет кдндай қызметгерді аткарады (ішкі, сыртқы)?
5. Мемлекет институттарының пайда болуы немен байланысты? Қай 

тарихи дәуірде мемлекет пайда болды?
6. «Мемлекет институты», «коғамдық институттар» және т. с. с. сөз 

тіркесінде институт сөзі қаадай мағьшада?
7. Мемлекетке сіз қандай анықтама бере аласыз?
8. Азаматтык қоғам деген не?
9. Құқыктық мемлекетгід айырмашылығы неде?
10. Құкықтык мемлекет: тарихи үгымы.
11. Қазакстанда азаматгык қоғамды калыптастыру қалай жүріп жатыр?



6 ТАҚЫРЫП. Т¥ЛҒА САЯСАТТЫҢ СУБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ.
АДАМНЫҢ Қ¥ҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҒЫ

Үстемдік етуші билікке бүл қандай да 
бір ңұрбандъщ болса да адам құқықтары 
ардақты деп есептелуі тиіс

^  ' /  у  Кант

Саясат субъектісі ретінде өзінің қызығушылығын таныту аясында жү- 
зеге асырылатын саяси процестердің белсенді қатысушылары қарастыры- 
латынан еске түсірейік. Субъектілер арасында жеке индивидтер, әлеумет- 
тік, діии және этникалық қауымдастыктар, ресми және бейресми қауым- 
дастықтар және т. б. жатады.

Адам —  саясаттың басты субъектісі

Кез келген қоғамда саяси қызмет адамдардың қызығушылыгын таныту 
мен еркін жүзеге асыруға бағытталған. Тек адам гана саясаттың басты 
субъектісі болып табылады. Саяси партиялар мен когамдык қозғалыстар- 
дың, мемлекетпк институттар мен әлеуметтік топтар рөлі жоғары екені 
сөзсіз, бірак олардың барлығы соңында нақты бір тұлгалардан тұрады. 
Адамдардың саяси өмірге қатысуы әртүрлі формада болуы мүмкін. Оның 
тиімділігінен мемлекеттік институттардың азаматтық қоғаммен өзара бай-
ланысы және бұқара жағынан басқарушылық құрылымды реттуді жүзеге 
асыруға тәуелді.

Адамдардың саясатқа қатысуының себептері мен уәждемесі туралы сұ- 
рақтарының әртүрлі жағы бар. Біріншіден, белсенді әрекет ету тұлғаға өзі- 
нің шығармашылық әлеуетін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Екіншіден, 
азаматтар өзінің заңды, әлеуметтік және материалдық заңды қызыгушылы- 
ғын танытуға мүмкіндік шіады. Үшіншіден, саяси өмірге қатыстыру белгілі 
бір міндеттерді орындауды талап ететін азаматтық борыш болып табыла- 
ды. ^  І Щ І Я

Саяси өмірге адамның қатыстырылу деңгейі қогамдық өмірдің маңызды 
компоненті болып табылады. Оған байланысты жеке тұлғаның саясатка қа- 
тысуының уш түрін ерекшелеуге болады:

1. Белсенді қатысу, азаматтар мен саяси институттардың көп деңгейлі 
өзара қызмет етуімен адамдардың кызығушылығын танытуын жол- 
дайтын өкіметтщ шешім қабылдауына эсер етуі мазмұндалады.



2. Шеттету - саяси жүйе мен адамның өзара түсінушілігі мен өзара 
кызмет етуінің болмауы. Азамат өкімет органдарының ясабық бо- 
луынан немесе әртүрлі себептермен белсенді катысудан бас тарта- 
тындығынан саяси шешімдерге әрекет ете алмайды.

3. Саяси кұрылым мен адамның тікелей қосылуы — саясаттың жарам-
сақгығы үшін жеке қажетгіліктер мен қызығушылыктарын таныту- 
дан бас тарту. I

Адамның саяси өмірге қатысу деңгейі әлеуметтік-экономикалық, саяси- 
кұкыктык жэне психологиялык факторларға тәуелді. Осылай Г. Лассуэлл 
кейбір адамдардың саяси көшбасшылыққа ұмтылуы өзін-өзі багалаудың 
төменгі деңгейі есесін кайтару тілегінен болған деп есептеген. Баска сая- 
саткерлер, керісінше, қоғамдық өмірден адамдардың шеттетілгені нэтиже-
сінде осындай комплексінен болтан деп есептейді. Әлеуметтік-экономика-
лық жатдайлар (жақсы түрмыс халі, «орта таптың» болуы: қотамның әлеу-
меттік кұрылымы) онымен коса іұлтаның саясатқа араласуы деңгейін 
аныктайды.

Кейбір зерггеушілер адамның саяси санасы мен мінез-кұлқына маңыз- 
ды эсер ететін білім деңгейіне көңіл бөлген. Білімді тұлға саналы түрде 
таңдау, элеуметтік кұрылымдарды анық хабардар болу мен өзінің кызыгу- 
шылытын таныта алады. В. Кей білімді азамаггардың белсенді катысуы 

^  ф  ф
: оларды азаматтық сезімі және жауапкер- 

шілігі жаксы дамытан; олар өздерінің қатысуын, нақты түрде саяси шешім-
дерге эсер етеді, пайдалы эрі тиімді санайды; оларды көбінесе саясат қы- 
зықтырады және оган көбірек тартылады.

Саяси-құқықтық факторлар адамның маңызды шешімдеріне нақты эсер 
етуі үшін жағдай жасайды. Сондықтан саяси өмірдің ең тиімді формасы де
мократия деп санауға болады, әлде ол халықтың үлкен бөлігіне қызығушы- 
льігьшың есебіне бейімделеді. Белсенді саяси катысумен қамтамасыз ету-
/ЙЧ басш  механизмінің бастыларының бірі адамның құқықтары мен бос- 
тандығы болып табылады.

Қазіргі уақыттағы адам құқықтары

Қазіргі таңда әртүрлі мемлекеттерде тұлга мен оның кұқықтарына эр- 
түрлі катынас басым болып отыр. Қазіргі уақыттағы барлығы дерлік кон- 
ституциялар тұлға күкықтары мен бостандығына жар салады, алайда бұл 
мәселеге басқа да амалы бар. Біздің планетаиың кейбір жерлерінде, мыса- 
лы, элі күнге дейін қүлдық бар. Дегенмен көптеген үкіметтер адамның кез 
келген қауіптерден сактайтын ережелерді бекітуге тырысады. Үлттык заң-



намамен қатар, әлемдік қауымдастық адами қарым-қатьшастар аясында ха- 
лықаралық келісімдер тізімін қабылдады. ;

Адамньщ құқықтары мен бостандығы келесідей халықаралық құжат- 
тармен қорғалады:

-  адам құқығының жаппай декларациясы;
-  саяси және азаматтьік-құқьгқгар туралы конвенция;
-  экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы конвен- 

ция; :и[:
~~ ^йелдер дискриминациясының барлық түрлерін жою туралы кон

венция: г": 'гі ' '
-  геноцидтің барлық түрлерін жою туралы конвенция;
-  азаматгық жэне саяси кұқықтары туралы конвенция;
-  балалар құқығы туралы конвенция.
Онымен қоса басқа да келісімдер қабылданды.
Атаған құжаттар Біріккен ¥лттар Үйымымен қабылданды. Қүқықтар 

мен бостандықтарды сактау ұлттар қауымдастығыньщ маңызды тапсыр- 
маларының бірі оольш табылады. Адам құқықтары кез келген мемлекеттің 
шпсі ісімен саналмайды. Сондықтан элемнің әртүрлі елдерінде бүл сфера- 
даты жағдай халықаралық қоғамның талқылау мәселесі болады.

Қазіргі уақытта көптеген адамдар олардьщ құқықгары мен бостанды- 
ғын бұзылуымен қақтығысады. Бұл әртүрлі себеппен болады. Дамушы 
мемлекеттер қатарыңда үкімет денсаулык сақтау, білім алу құкығы көпте- 
ген балаларға материалдық құралдардың жетіспеушілігі себебінен қамта- 
масыз ете алмайды. Демократиялық емес мемлкеттерде партиялар мен қоз- 
ғалыстардың, шеру мен әрекетгері мүмкіндіктерін шектейді. Оппозиция 
жасаушылары қылмыстық қудалауға үшырайды. Құкықтық сананың тө- 
менгі деңгейі көптеген азаматтардың өздерінің қүқықтарын толық білмеуі- 
не және қорғай алмауына әкеледі. Жеткілікгі заңнамалық базасы бар жер-
ДІҢ адамдар арасьшда өзінің құқықтарын заңсыз іс-әрекеттерден
корғауга тырыспайтындар бар.

Көбінесе адамның ең маңызды кұкықтары тапталады, оның ішінде өмірге 
қүқығы. Осы сиякш құқық бұзудың ең қатаң бір түрі —  геноцид.

Геноцид — жаппай йсі өлтіру түрі немесе адамдардың нәсіліне, ұл ты
на, діни танымына немесе саяси көз қарасына байланысты адамдар тобы 
қырылады. Тарихтан геноцид ұйымдастырушысы көбіне мемлекет болғаны 
белгілі. Бүл, мысалы, гитлерлік Германиядагы еврейлерді қуғынға ұшыра- 
ту немесе Түркияда XX ғасырдың басында армяндарды жою. Кейде жап
пай кісі өлтіруді бір этникалық топ басқасына қарсы жасауы мүмкін. 90- 
жылдардьщ басында осьшдай жағдайлар Африкада болды: Руанда мемле- 
кетіңде бір тайпаның өкілдері озінің көршілес тайпасьш жойған. Серб 
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жауынгерлері Босня мен Герцогиняда хорватгықтар мен мұсылмандарды 
қугынға ұшыратады немесе өлтірген. Қазіргі күндерде Косовода (Югосла- 
вияньгң автономдық өлкесі) түратын көптеген албандықтардың өмірі қа-
терге ұшыраған. Тек НАТО жағынан күш қолдану тату халыққа қарсы Сер- 
бияның әскери акцияларын токтатуға мүмкіндік берді.

Б ¥ ¥  геноцндке тек белгілі бір адамдар тобын өлтіруді жатқызбайды, 
онымен коса келесі қылмыстарды жатқызады:

топтардық мүшелеріне психикалық немесе қауіпті фнзнкаиык за- 
қымдар экеліп соктырган іс-эрекеттер жасау;

-  тоіггарды толығымен немесе бір бөлігін жоюға әкелетін топ өмірі 
үшін касақана жағдайлар жасау;
топта бала тууын тоқтатуға бағытталған әдістерін енгізу;

— бір топ балаларын екінші топқа зорлап тапсыру.
Өкініппсе орай, халықаралык кауымдастық геноцид кезінде де адамдар 

құкыгы мен бостандығын көбінесе тиімді корғай алмайды. Мысалы, 1997- 
1998 жж. Ауғаньістанның солтустік шет аумағын алу кезінде, талібтердің 
әскері жергілікті халықтың көп санын жойған, оның ішінде хазарей хал- 
кының өкілдері мен жаңа баскарушылардың идеологиясымен келіспейтін 
барлық адамдарды жойған. Шетел мемлекеттер мен ұйымдар жаппай кісі 
өлтіруді токтата алмады, тек айыпты арыздармен шектелді.

Қүқык корғау кызметінің тиімсіздігінің себебі неде? Біріншіден, кеп- 
теген мемлекеттер адам кұқығын қорғау туралы халыкаралық кұжаттарга 
кол қоймады. Екіншіден, келісімдер көбінесе декларация болып табылады, 
ал олардың орындалуы міндетті болып табылмайды. Үшіншіден, адам құ- 
кыкын коргау бойынша іс-әрекеттік механизмі істеп шыгара алмады, ал 
кептеген мемлекеттер адам кұкығы аясында басқалардан ерекіиеленетін 
стандарттарды өздері шығарады. Онымен коса, құқық бұзушылық болып 
отырган елдердің азаматтары өздері бұл мәселелерді маңызды деп сана- 
майды. Шагымдалушылар халықаралық соттарга үндеуі анда-санда гана 
жағдайды түзетуге әкеледі. Көптеген адамдар халықаралык реттеуші ор- 
гандарды көптеп шыгарудын орнына жеке бір мемлекетге түлга кұкығын 
орындауға күресу қажет деп есептейді. Осы бағыттагы іс-әрекетгік әдістер:

халықты хабардар қылу, азаматгарга құқық пен оларды қоргауды 
үйрету;

~ тиімді және әділетті заңнама шыгару;
~ кез келген қүқыктарды шектеуге шыдамсыздык атмосферасын жа

сау.
Түлганы қоргауга халықаралық іс-әрекеттер үйлестірілген және жүйелі 

болуы тиіс. Пекиндегі студентгік әрекеті қайырымсыз гаратып жіберуі кы- 
тай үкіметінде айыптаушылық тугызуы және экономикалық санкция енгіз-



ді. Қ¥Р ұйымдар мен мемлекеттер қатарында саяси үласуларын өткір шек- 
теумең түиісіп қалды. Онтүстік Америка Республикасындағы жаппай сені- 
мін жою мемлекетті шет қақпайлауга әкелді және оның үзак изоляцияға 
әкелді. Бұл мемлекеттің басқарушылары ірі халықаралық кездесулер мен 
конференцияларға қатысу мүмкіндігінен айырылды. Тііггі оңтустік афри- 
кандық спортшылар Олимпиядалық ойындарға қатыса алмады. ОАМ тек 
қоғамдық өміріндегі кейінгі демократизация мен еркін және тең *үуы ш
таңдау жүргізе алуы элемдік қауымдастыққа қайта оралуына мүмкіндік 
берді ;

Онымен коса, жеке мемлекеттер саяси немесе экономикалық тапсыр- 
маларды шешу үшін, ішкі іске араласуы үшін, бар сапта зорлық-зомбылық 
жасау үшін себеп ретіңде адамның қүқығы мен бостандығын бүзу тақыры- 
бын қолданбауы тиіс болды. Әртүрлі деңгейде жеке қүқыктар мен бостан- 
дьіктар барлык жерде дерлік бүзылады, бірак бүл мәселелерді келісім, оз- 
ара сыйластык пен шыдамдылық негізінде шешу қажет. Демократия лық 
принциптер мен қүндылықтарды мойындауды мылтық аузын тосумен алу- 
ға болмайды. Қоғамның әрбіреуі өзінің жауапкершілігін сезінуі үшін өзінің 
индивид бастапқылығын бекіту үшін жетілуі қажет.

Адамның жеке жэне саяси қүқықтары

Адамның жеке қуқықтары мен бостандығы

Туғаннан бастап адам белгілі бір жеке құқықтары мен бостандығьгаа ие 
болады. Алдымен — бүл өмірге қүқығы. Әрбір адам, оның тіршілік етуі — 
бұл жоғарғы онегелі қүндылығы. Ешкім де өз бетімен адамды өмірінен 
айьфа алмайды. Кісі өлтіру, соғыс, зорлық-зомбылық — ең ауыр қылмыс. 
Ф. Достоевскийдің «Қылмыс пен жаза» романын еске түсірейік. Бұл шы- 
ғармашылықгаң кіптті идеясы эрбір индивидуумның абыройы мен кұнды- 
льщтарының негізделуі болып табылатыны сөзсіз. Ар-намысын бекіту, би- 
лікке жэне мүлікке иеленуге ұмтылу басқа адамдарға қысым жасаумен не- 
гізделмеуі керек, оның үстіне кісі өлтіру себебі болмауы тиіс.

Адамгершілік абсолют көзқарасынан ешқандай идея, ешқандай қажет-
тілік адамды өмірінен айыруды айыпсыз деп танылмайды. Иә, саясаткер
немесе заңгер бағытынан, мысалы, өзінің өмірін қорғау мақсатымен, тәр-
тілсіздік басым болған кезде, қылмыстың алдын алу қажетгілігі кезінде кісі
өлтіру мүмкін. Бірақ құлықтылық ешқашанда кісі өлтіруді ақтамайды.
«Өлтірме» өсиеті кез келген діндердің тиянақты әрі маңшдырақ талабы- 
ның бірі болып табылады. * :



Азаматтық жэне саяси құқыктар туралы «Халықаралык пакті».
6-бап
• • •

2. Өлім жазасы жойылмаған елдерде, өлім жазасы тек қана айрыкша 
ауыр кылмыс жасағаны үшін, қылмыс жасалған уақытта қолданыста бол- 
ған заңға сәйкес жэне осы Пактінің, сондай-ақ Геноцид қылмыстарының 
алдын алу жэне жазалау туралы конвенцияның каулыларына қайпгы келме- 
ген жағдайда ғана, ең ауыр жаза ретінде беріледі. Бұл жаза тек қана қүзы-
ретті сот шыгарған ақтық үкімді орындау үшін гана жүзеге асырылуы мүм- 
кін.

4. Өлім жазасына кесілген әрбір адамның кешірім бсруді немесе шыға- 
рылған үкімді жеңілдетуді сұрап арыздануга хақысы бар. Барлық жағдайда
да рақымшылдық, кешірім беру немесе өлім жазасы туралы игығарылған 
үкім ауыстырылып берілуі мүмкін.

5. Он сегіз жасқа толмаған адамдар жасаган кылмыстары үшін өлім
жазасына кесілмейді және де өлім жазасына кесілген әйелдің аяғы ауыр 
болса, өлім жазасы жүзеге асырылмайды.

7-бап :*
Ешкім де азапталуға немесе оның кадір-қасиетін қорлайтындай адам- 

шылыкка жатпайтын катыгездік жолымен жәбірленуге немесе жазалануға 
тшс емес. Ішінара, ешбір тұлға өзінің ерікті түрдегі келісімінсіз медицина- 
лык немесе ғылыми тәжірибеге ұшьфатылуы тиіс емес.

Өрі карай өлім жазасын жою қажетгілгі туралы сүрақ пікірлесуі жүреді. 
Жазаның ең ерекше шарасы көптеген мемлекеттерде қолданьшады. Көпте- 
ген еуропалық мемлекеттер оны колданудан бас тартқан, алайда, заңды 
түрде ол тек оірнеше ғана мемлекетте жойылған.

Жеке кұқықтар мен бостандықтар тобына мүліктік жай күйіне, зорлық-
зомбылық пен жеке түлғаның бостандык құкықгарына жатады. Ешкім де
прокурор санкциясынсыз немесе сот шешімісіз қамауға немесе тінтуге тар-
тылмайды. Бәрі де әділ соттың жэне заңның алдында тең. Қылмыс жасаға-
ны үшін айыптылар адвокат (қорғаушы) көмегіне және әділет сотына құ- 
қылы.

Жеке кұқықтарға жеке өмірдің дербес құқы, намыс пен касиетін қорғау, 
жеке салым мен кор жинау құпиясы, хат жазысу, телефон келіссөздері, же- 
дел хат пен пошта хаттары жатады. Мемлекеттік органдар бұл кұқыктар
мен бостандыктарды құрметтеуге міндетті. Кез келген шектеуліктер тіке- 
лей заңмен бекітілген кезде ғана рұксат беріледі.

Адам азаптау, зорльік-зомбылық, қатаң қарауға ұшырамауы қажет. Қа- 
зіргі уақытта жанүяда зорлық-зомбылық мэселесіне көніл бөлінеяі. Көбі-



несе эйелдер мен балалар ұрып-соғу мен қорлауға ұшырайды. Жас өспірім 
ортасында мейірімсіздік жағдайлары жиі кездеседі. Осындай жағдайда қа- 
рапайым жазалау шаралары жеткхлікті болмайды, себебін табу қажет, қыл- 
мыскерлердің психологиялық ерекшеліктерін тауып білу керек.

Қүкық қорғау ұйымдары түремеде немесе басқада сол сиякты мекеме- 
дегі азаматтар жағдайына ерекше көңіл бөледі. Қылмыс жасаған түлғалар, 
баска адамдардың қүқыгьш бұзганы үпнн жазаланады. Бірақ онымен катар 
олар қорлық көрсету мен физикалық жазалауларға ұшырамауы тніс. Алай-
да кейде түзеіу орындары өздерінің тікелей қызметін орындамайтындар 
жш кездеседі жаңылған азаматтарды тузету. Оның орнына түзетілген 
орнынан босатыпғаннан кейін бостандыққа өшіктірілген, қалыпты адами 
қарым-қатьшастан тысқары азаматтар шыгады. Олар осихологиялық түр- 
гьща қарапайым өмірге дайын емес. Оның себебі аз емес —  олардың ішін- 
де түрмелерді қүралдармен жеткіліксіз қамтамасыз ету және маманданды- 
рылған персоналды дайьшдау нашарлығы, психологтардың баимауы. Мы
салы, камаудағы адамдар арасында туберкулез ауруына гоятттп̂ кчгяигдар кө- 
беюі өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Медицина жұмыскерлөрі сыр- 
қатга адамдар көптеген санына көмек көрсете алмайды.

Діни наным еркіндігі (немесе ар-ұят еркіндігі) гуманистік ойдың ма- 
ңызды жетістерінің бірі болды. Ар-ұят еркіндігі дегеніміз әрбіреуі өз ери- 
мен белгхлі бір діни нанымды таңдай алады, әлде діннен бас тарту, атеист 
болуы. Адамзат тарихы бейбітпен қатар өмір сүру мысалДары аз емес. Қа- 
зіргі замандағы көптеген мемлекеттер көп маманды болып табылады. Қа- 
зақстанда мұсылмандар да, христиандар, иудаисттер мен буддистер тира
ды. Дшді таңдау, жұмысқа орналасу немесе білім алу кезінде қабыл алмау 
сылтауы болмауы керек. Әсіресе, сощы он жылдыкта діни кауымдастық- 
тар белсенді дамуда. Көптеген мешіттер, шіркеулер, костел, синагогтар құ-
рылды. Көптеген храмдарды мемлекеттер діни сенімдегі адамдарға қайтар- 
ды,

Адамзат тарихында көптеген дау-жанжалдар, со га  стар мен куғынға 
ұшыраулар діни себегггер бойынша болтан. Осы жэне ала бүйлі жорықтар, 
Орта ғасырдағы протестанттармен күрес, ескі дәстүрлерді ысыру және 
тағы басқалар. Испаниядан арабтардың қуғын-сүргіндеуі жергілікті түр- 
ғындардьщ ислам қабылдағандарын қырып-жоюға әкелді. Үкімет тіпті 
арабша сөйлеуге тыйым салған, ол араб тілінің бай мэдениетінің апатына
экелді. Осьшайша, бір діннің екінші діннен артықшылығы «отпен және қы- 
лышпен» дәледдецді.

Демократиялық нормалар діни наным еркіндігіне күштеп шектеу қоюға 
болмайды. Көптеген мемлекеттерде, оның ішінде Қазақстанда да шіркеу 
мемлекеттен бөлек. Үкімет конфессия істеріне араласуға мүмкіндігі жоқ. 
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Бірақ, қалыптаскан жағдай кезінде көптеген мемлекеттердің үкіметі діни 
келіспеушіліктердің алдын алу шараларын колданады. Маңызды мәселе 
болып жалған діндер мен секталар, олар ізбасарларына бұрыс психология-
лык эсер етеді, олар тыңдаушыларына жэке бөтен адамдарға физикалық за- 
кымдану келтіреді.

Адамның жеке кұқыктары саньша келесілер жатады:
— өмірге, тұлғалық дербес күкығына, бостандыққа құқық;
— заң алдында тең болу құкығы;
— өз бетімен тұткындалу мен қамалудан бостандық;
~  ар-намыс пен абьфойды қорғау құкы;
“  азаптау, катал қатынас пен жеке түлғаның абыройын таптаудан

бостандық;
— тұрғын үй жайына құкык;
~ мемлекетті еркін тастап кету мен оған қайта келу;
— жеке салым мен қор жинау кұпиясы, хат жазысу, телефон келіссөз- 

дері, жедел хат пен пошта хаттары мен баска да келіссөздер жасау 
кұкығы;

“  діни наным еркіндігі (ар-ұят еркіндігі).

Адамның саяси қуқықтары мен бостандықтары

Саяси құқыктар мен бостандыктар адамнын белгілі бір саяси қауымдас- 
тықтар қатысушылары ретінде танылады. Мемлекет аза маты ретінде адам 
саяси кұкьгктарға ие болады. Төменде маңызды саяси құкыктар мен бос
тандыктар берілген:*

— дауыс кұқы; ^  ^  ЩШ Д ф вЛ И ріШ  
~ сайлау мен сайлаулы болу құкы;
— өзінің ойын еркін біпдіру;
— саяси шешімдерді қабылдау мен жүзеге асыру мен мемлекетті бас- 

қаруга қатысу кұкы;
“  саяси партиялар, козгалыстар, баска да когамдык ұйымдарга катысу 

қүкы;
— шерулер, салтанатты жүріс пен демонстрациялар еркіндігі;
— сөз еркіндігі:
— дискриминациядан корғану құкы.
Саяси кұқыктарды ең алдымен осы мемлекеттін азаматтары колдана 

алады. Әрбіреуіміз туылганнан бастап мемлекет азаматы болады. Ең біріні- 
ші кұжат — туу туралы куәлік — оның иегері белгілі бір кұкықтарды кол
дана алатынын куәландырады. Өрине, кішкентай балалар мемлекет әмірінс 
ересектермен катар қатыса алмайды. Бірак олар кейбір күкык катынастары-



на кіре алады. Он алты жасымызда біз паспорт немесе жеке куалік аламыз. 
Бұл құжаттарды алу өзінің өміріне жэне коғам өміріне жауапкершілігі мен 
тәуелсіздігінің жоғарғы деңгейін бідціреді. Өйткені біз тек қана конститу- 
циада көрсетіпген қүкықтарды алу мүмкіндігіне гана не болмай, бірақ оны
мен коса кейбір міндерді орындауға мойынсұнамыз. Қазақстанның Консти- 
туцнясында бекітілген міндеттер арасында келесіге көңіл аударуга болады:

— Республиканың коястагуциясы мен заңын сакгау;
— кұқыктарды, бостаңдыкгарды, ар-намыс пен басқа адамдардың абы- 

ройын қүрметгеу;
— заңмен бекітілген салық төлемдерін жинау мен баска да міндетп 

төл емдерді төлеу;
— отан қорғау; >
— табиғатқа ұкыпты қарау.
Көріп отырғанымыздай, азамат мәртебесі тек қана құқыктарды ұйгар- 

майды, онымен коса міндеттер де бар. Олардың орындалуы болашақга біз- 
дің Республиканьщ сәтгі дамуының кепілдігі болып табылады. Бюджетке 
міндетп телемдер жасау мерзімін сактау адамдардың еңбекакысы мен зей- 
нетақысын алуына, білім мен денсаулық сактауды дамытудың қажетті құ- 
ралдарының бөлінуіне тәуелді. Жақын арадагы өткснде Қазакстанда төлем 
жасамау мэселесі болтан, олар кейде жалпы мазмұнда болды. Бүл шын-
жырланган кертартпага әкелді: адамдар еңбекакысы мен зейнетақысын ал- 
мады, кейін олар коммуналдық қызМет көрсету төлемдерін жасамады, со- 
цында мемлекетпк қазынашылық маңызды құралдарынан айырылды. Жал
пы осындай жагдай көбінесе зиянын шегетін коргалмағандар жеңілетін
экономикалық дағдарысқа бұруы мүмкін. Сондықтан әрбіреуі өз міндетін 
орындауы маңызды.

Азаматтардың міндеттерінің бірі —  өз мемлекетін қоргау. Әрбір ел 
сырткы кауіггген корғалуга мұқтаж, Қазақстан өзінің қару күштерін қалып- 
тастырады, оның үстіне көршілерге қауіп төндірмеуі тиісі Біздің әскер тап- 
сырмасы эрбір адамнын кауіпсіздіп мен бейбіт өмірін қоргау. Республика 
жетекшілері кішкене, жетік каруланган және корганыс тапсырмаларын 
орындауга дайын эскерді жасау тапсырмасын койып отыр.

Көз алдыңызға таразы елестетіңіз, бір жағына құқықтар мен екінші жа- 
гына міндеттер койыңыз. Сіз қалай ойлайсыз, таразының қай жаш  ауыр
болады? Сіздің позицияңыздың пайдасына кандай дәлелдер келтіре ала- 
сыз?

Өзідіз білетіңдей, Қазақстан азаматы өзінің туу құкыгы бойынша бола 
алады. Осылайша, Қазақстан азаматтарының бапалары азаматтық алады. 
Онымен коса, ата-ананың біреуі — Республика азаматы болып, екіншісі — 
шетел азаматы немесе азаматтыгы жок болса, баласы азаматтық ала алады.
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Азаматтығы жоқ тұлға — ешбір мемлекеттің азаматы болып табшшайтын 
тұлға. Бұл бір мемлекеттен шығып, әлі азаматтық ала алмағандар болуы 
мүмкія. Олардың жағдайы белгісіз болып табылады. Себебі, бүл адамдар 
нақты түрде отансыз болып есептеледі. Белгілі бір заңсыздықтар жағдай- 
ында олар үшін ешкім де оолыса алмайды. Ешбір елшілік немесе консул- 
дық азаматтыгы жок тұлға құқығын корғай алмайды.

Балалардан басқа Республика азаматтығын шетелдіктер де, азаматтығы 
жоқ түлғалар бола алады. Ол үшін олар Республика аумағында белгілі бір 
мерзім тұруы кажет. Қазақстан онымен коса, босқындарға өз аумағында 
тұруына рұсат береді, боскын — өз отанында саяси қуғынға ұшыраған 
адамдар. Кейде жеке түлғаларға азаматтық беруден бас тартуы мүмкін.

ШЁ

Бақылау және өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:

1. «Саясаттың субъектісі», «саясаттьщ объектісі» деп нені айтады?
2. Тұлғаға кім жатады?
3. Тұлганың қоғамдық-саяси өмірге белсене араласуының маңызы 

неде?
4. Жеке адамның қанадай негізгі құқықтары мен бостандыктарын

білесіз?
5. Жеке адамның қүқықтары калай жіктеледі?
6. Адамның саяси құкыктары мен бостандыктары дегеніміз не?



7 ТАҚЫРЫП. САЯСИ ПАРТИЯЛАР 
ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚОЗҒАЛЫСТАР

Саяси партияның мәні және қурлымы

Қазіргі уақытта партия қоғамның саяси жүйесінің элементі. Бірак ең ал- 
гашқы саяси партия Ежелгі Грецияда пайда болды. Ол салыстьфмалы түр- 
де толық үйымдастырылмаған, әлсіз деңгейде болады. Олар әртүрлі топ- 
тар дьщ мүддесін қолдаған жоқ, тек құл иеленуші таптьщ әртүрлі өкілдері- 
нің кызығушылығын қанағаттандырды. Партияның өмір сүруі орта ғасыр- 
Да да жалғасын тапты. Бірақ қоғамдағы деспотияльпс абсолюттік саяси қү- 
рылыстың түрлері партияньщ белгілі рөлде жұмыс істеуіне жол берген 
жоқ. Әрине ол бүгінгі күндегі партия түсінігінен басқа саяси үйірмелер бо- 
латын. Әртүрлі саяси жүйеде адамдар өздерінің маңызды мүдделерін қор- 
ғау мақсатында ұйымдасты, Бүл ұйым — партия болды.

Алғашқьі кезеңде партияға қатынас негативті болды. Қоғамның белгілі 
бір топтарьшьщ өз мүдделірін қорғауы сөзсіз шиеліністің қайнар көзі бол
ды. XVIII ғасырдың басында партия ұлттық мүдце үшін қызмет ете баста- 
ды. Ағылшын ойшылы Э. Бэрк (1729-1797 жж.) «¥лттық мүддені күшей- 
тіп, салыстьфмалы түрде келісімге келу мақсатында партия өзін адамдар 
ұйымы ретінде көрсетп» — деп атап өткен. Әртүрлі топтар арасьгадағы 
мүдделердің күрделенуі, яғни, буржуазиялық қоғамдағы қайшылыкты кү- 
шейтті. Партияның пайда болуы топтар мүддесін қорғайтын индивидтер 
арасындағы жаңа саяси күрес түрін көрсетті.

Саяси партия мәнін түсінуде негізгі үш ғылыми бағыттар бар.
а) либералдық дәстүр қақтығысы негізіңде қалыптасқан, бір идеоло

гия ұстанушы адамдар тобы ретіндегі түсінік (Э. Бэрк);
ә) мемлекетте жұмыс істейтін үйымның спецификалық түрі ретіндегі 

институциональдьщ түсінік (М. Дюверже);
б) белгілі бір таптың немесе әлеуметтік топтың белсенді бөлігі және

олардың жалпы мүдделерін қамтамасыз ететін ұйым (марксистік 
көзқарас).

Американдық социолог Липсет былай дейді: қазіргі демократияльщ ел- 
дерде партияның өмір сүруі стратификация және мәдени кұндылықтар 
факторымен байланысты. Ең алғашқысы таптық партия, ал екіншісі — ді- 
ни партия. Басқа американдық автор Дженд партияны үкіметтік постта өз 
өкілдерінің иелік етуі мақсатыңда әрекет жасайтын ұйым деп түсіндіреді.

Жеткілікті партия анықтамасы мен қызметтерін Шварценберг көрсетіп 
береді. Ол өзінің «Политическая социология» деген еңбегінде келесі пар-



тия белгілерін ажыратады: ұзак уақыттык әрекеті, ұйымның кең масштаб- 
тылығы, билікті жүзеге асыруга ұмтылу, халыкгық қолдауы, әсіресе сайяау
жолымен. Партия жалпы келісім идеясы негізінде күрылады — жаһанды 
қоғамның баска идеяларынан қалады. , •■■■

«Саяси партия — бұл жергілікті жэне ұлттык деңгейде болатын үзіліс-
сіз әрекет етуші орган, көпиіілікті мақсат етіп халық қолдауына ие бола- 
ды».

Марксист!к саяси партия трактовкасы, яғни, белгілі бір татггың мүддес-
ін қоргайтын күш. Осыдан марксистік дәстүр партияның 2 концепциясын
ажьфатады. Біреуі К. Маркс пен Ф. Энгельстің тұжырымы бойынша пар-
тияны пролетариятгың әлеуметтік-саяси өмірдің формасы яғни олардың
дамуының жоғарғы деңгейі деп есептейді. Екінші концепциясын Ленин не-
гіздеді. Ол партияны төмендегі белгілермен байланысты пролетариат аван
гарды деп карастырады:

1. Саяси революцияға бағдарламалык бағдар жэне пролетриат дикта- 
турасын орнату.

2. Баска пролетарлык ұйыммен қатынасы бойынша партия авангард-
тылығы.

3. Революхдаялық теория жэне практика принципі.
4. Партияньщ кэсіби кадрларыньщ бар болуы.
5. Партияға кажетті шарттардың кысқа анықтамалары (бағдарлама 

мен жарғыларға бағыну, жоғарты органдардың шешімдерін орын-
Дау). ^  '  . - г '  I:

Саяси партияиың марксистік концепциясы былай анықталады: таптың
саналы және белсенді бөлігінің мүддесі және табысқа жетудегі ұмтылысы 
саяси максатты анықтайды.

М. Дюверже партияны мемлекет жүйесінде эре кет етуші орган ретінде 
түсінеді. Партия — мемлекетте ерекше қүкықтық статусқа ие саяси үйым. 
Партияда саяси көзқарастың жалпьшанған тұтастығы, қогамдық-саяси 
және мемлекеттік өмірге белсенді қатысуға ұмтылу мүддесі анықталып, 
белгілі бір аньпсталган идеологиясы болады. Сонымен катар мемлекетте 
биліктің жүзеге асуы мен оның тізгінін апу максаты мен мүддесі коғамдық 
топтар және әлеуметтік катпарлар қызыгушылыгымен сәйкес келуі тиіс. 

Саяси үйым дегеніміз келесі белгілерге ие үжымдық ұйым:
1. Мақсаты, міндеті, өзара байланыс жүйесі.
2. ¥йымдастырушы күрылымының болуы.
3. Белгілі қызметтерді атқару.
Саяси ұйымдардың түрлері:
-  мемлекет;
-  топтық мүдделер;



-  партиялар;
-  әскери; •
-  партюандық ұйымдасулар;
-  террористік топтар.
Мемлекет — территориясы, ұлты, билігі бар саяси ұйым 
Партия билік үшш күрес жүргізуді іске асыратын ұйым

Әскер
мүдделер

ұйым.
Партизандық топ 

іылатын топ.

:е эсер етуші ұйым.
тұтастьоын сақтауға кепіл беретін

бгоіікті қүлатуға ұм-

Террористік топтар — биліктегі б; 
іын туғызумен төмендетуге тырыса,

ііі қорқыньг

Саяси партиялардың қызметтері мен түрлері

Саяси партия — билікті жаулап алу арқылы өздерінің м<
асыруға ұмтылушы топ. 

Партияньщ қызметтері:
әлеуметтік топтьщ кызыгушылықтары

мүддесін қорғау;
-  билік үшін күрес;
-  үлкен әлеуметтік топтардьщ белсенділігі мен кірігуі:
~ қоғамның саяси тәрбиесі;
-  саяси элитаны дайындау.

Партияның түрлері:
-  революциялық, реформистік (қоғамның қайта қалыптасу сипаты) 
~  кадрлық және бұқаралық (қүрылымның ұйымдастырылуы);
~ моноорта, бәріне ортақ (әрекет ету сферасына қарай).

партиялардың қызметтеріне эртүрлі саясаттану

бөліп көрсетеді:
Бейме

Мақсаттың анықталуьі

2
стратегиясын

3

Қоғамдык мүдделерді, қызығушылықтарды біріктіру. Орталық мем
лекетпк органдардың шешімдеріне ықпал жасай отырып қоғамдык
пікір туғызады.
Азаматтардың мобилизациясы жэне социолизациясы паотия азамат-

тық саяси эрекетін негіздейді.
уақыт



4. Жетекші элитаны жэне үкімет қүрамын қалыптастьфады. *
Г. Алмонд қазіргі партиялар көп функционалды деп есептейді. Олар би- 

лік оргаңдарын бакылайды жэне «үкіметгік қызметгі» жүзеге асырады. 
Баска органдармен немесе үйымдармен келісе отьфып коммуникация кұ- 
рылымын кұрайды. Сөйтіп ол коммуникативтік кызметті де атқарады. Соны
мен катар оның саяси рекрутгеу жэне саяси социализация қызметгері бар. 

Партияның классикапық үлгісіне орай үш кызметі бар: қоғамдық пікірді
қалыптастыру, кандидаттарды жинау және депутаттар эрекетінің шартта- 
рын камтамасыз ету.

Зерттеушінің әдістемелік бағытьгаа жэне саяси партияньщ практикалық
элементтер ерекшеліктерінің иерархиясына байланысты партиялар класси-

көптеген критериі бар. Марксистер классификациясының 
непзп критериі ретінде партияның таптык сипатын ұсынады. Институцио- 
наддык бағытты жақтаушылар ұйымдаскан кұрылымдық критериді пайда- 
ланады, ал функционалистер партия қызметінің орьшдалуына басты назар
аударады. Либеральдық багыт партия мүшелерінің саяси жэне идеология- 
лык байланыс сипатын маңызды деп есептейді.

Саяси ғылымда С. Дюверженің классикалық концепциясы ерекше орын 
алады. Ол концешшядагы партия типологиясында партияның қүрылымдық
силаттамалары ішкі күрылымы, мүшелік жүйесі, жетекшілік органы сон-
дай-ак партияньщ пайда болу мәселелерін қарастьфады. Алгашкы ұйымда-
суына карай М. Дюверже партия-комитетгер, партия-секциялар, партия-
ячейка жэне партия-боранды отрядтар деп ажыратады. Пайда болу крите-
риі бойынша ол партияны электоралдык, парламентгік жэне «сыртгай пай- 
да» болаты н партия дсп бөледі.

М. Дюверже партияны «кадрлык» жэне «бүқарапық» деп те бөледі. Бұқ- 
аралық жэне кадрлык партиялар айырмашылыгы олардың қүрылымына 
байланысты. Олар мынадай белгілермен ажыратылады: пайда болуына, не-

ету амалына, алгашкы ұйымдасуына, мүшелік
жүйесі жэне кұрылымдық элементтерінін байланысына байланысты. Кадр
лык партиялар парламенттік, электрольдық негізге ие болады. Бұкаралық 
партия партияның «сырткы пайда болу ерекшелігіне» көп катысты.

Өкіметгік билікке бакылау жасау деңгейіне карай партия оңшыл жэне 
оппозияциялык болады. Оппозициялық партиялар зандық статусы критериі 
бойынша ашық, рұқсат етілген және мемлекеттік тіркелген, заң көлемінде 
әрекет ететін; жартылай ашық, тіркелмеген бірақ шектеу койылмаган; жа- 
сырын, мемлекетпен шектеу сапынган болып белінеді.

Партиялық жэне сайлау жүйелері, олардың арақатынасы. 
Партиялық жүйе деген ұгымга аныктама беріп, батыс саясаттанушы- 

ларының бұл мәселе туралы жасаган түжырымдарына кыскаша токтап кету



керек. Бұл ұғымның Еуропаға кеңінен тараган мазмұнын М. Дюверже 
аныктаған болатын. Оның ойынша: «партиялық жұйе деп партияның мем- 
лекетте өмір сүру жағдайы мен түрін түсіну керек». М. Дюверже: партия- 
лардың саны олардың ішкі қңэылымы, идеологиясы, көлемі, тшттері әрбір 
елде азды-көпті уақыт аралығьгада біршама тұрақтанады, міне осы тұрак- 
тылық «партиялық жүйені кұрайды» — дейді.

Е. Вятр партиялық жүйені ашық саяси партиялар арасындағы қарым- 
қатьгаас сәйкестілігі дейді. Яғни билік және биліктің жүзеге асуы үпгін қа- 
рама-қарсылық немесе өзара келісімділік тэн.

В. Закревский ұсынысы бойынша: «партиялық жүйе» — коғамдык ара- 
сьшдағы өкімет бнлігі үшін күрес барысындағы бакгаластык пен өзара қа-
тынастарының механгомі.

Партиялық жүйе — қоғамдағы заңцы әрекет ететін саяси партиялар ара- 
сындағы өкімет билігі үшін күрес барысындага бакгаластык пен өзара қа- 
тынастарының механизмі. * ’

Көп партияльщтъщ объективті негізіне мыналар жатады:
— қоғамның әлеуметтік жіктелуі;
— саяси режим;
— саяси мәдениет;
— сайлау жүйесі (М. Дюверже зады негізінде).

Партиялық жүйенің түрлері:
— альтернативтық, альтернативсыздық (сапасы бойьгаша);
— бір партиялық, екі партиялык, көп партия лык (саны бойьшша);
— коалициялық, 2 блоктық (саяси статусы бойынша).

¥ғымның мазмұнын аньпсгағаннан кейін партиялык жүйелердін типо- 
логиясы туралы мэселені қарастыру қажет:

1) саяси режим сипаттамасына байланысты демократиялық, автори- 
тарлық жэне тоталитарлық партиялық жүйелер деп бөлінеді;

2) билік үшін курес жүргізетін партия санына қарай: бір партиялык 
(саяси билікке иелік ететін қоғамдағы монопартия); екі партиялык 
(биліктік бәсекеге түсетін, яғни заң шыгару органдарындағы орын- 
ға, президенттік сайлауға қатыса алатын екі қарама-қарсы партия); 
көп партиялык (саяси билік бәсекесіне түсетін үш немесе одан да 
көп партиялар);

3) эртүрлі саяси дәрежемен байланысына қатысты: можаритарлық, 
коалициялық;

4) партиялық құрылымы мен партия аральщ қатынас тңзақтылыгына 
байланысты: тұракгы жэне ауыспалы;

5) партия аралык қатынас сипатына байланысты: бэсекелі және бәсе- 
келі емес.

62 V.



Сайлау жэне сайлау жүйелері. Партиялық жүйелердщ калыптасуына 
саяси жүйеде сайлау процесі көп ықпал етеді. Сайлау саяси процестің бір 
түрі. Қазіргі демократиялык қоғамда азаматтардың саяси белсенділігін 
білдіретін процесс сайлауға катысу. Ол конвенциалды катысушылыктың 
түріне жатады. Сайлау белгіленген уакытта заңға сәйкес өткізіліп отырады. 
Сайлу максаты — билік басына негүрлым сенімді түрде коғамның жақсы 
деген өкілдерін әкелу мүмкіндігі жэне жалпы барлық билік тармақтарын 
легитимизациалау болып табылады. Сайлау процесінің өзінің кезецдері 
болады:

1. Кандидатты ұсыну.
2. Бағдарламаны қүру жэне оған сәйкес үгіт, насихат жүргізу.
3. Сайлауды өткізу. , -
4. Сайлаудың нәтижесін қорытындылау.
Бірнеше үміткерді ұсынған кезде жалпы сайлау аркылы саяси қайрат- 

керлер мандатқа ие бола отырып сайлау науканына катысады. Демократия
лык дәстүр дамыган елдерде билік органдарына сайлану міндетті болып са- 
налады. Мұндай жүйе өзінің каншалыкты дәрежеде негізгі азаматгық жэне 
адамның негізгі бостандық кұкын кұрметтеуде кұрылған коғамдык ұйым- 
ды қамтамасыз ете алатынын көрсетті. Сайлау демократиялық саяси ре- 
жимдегі саяси процестің маңызды орталық бөлігі болады. Сайлаудың тиім- 
ділігі бірнеше экономикалык, элеуметтік және рухани факторларға байла- 
нысты. Экономикалық еркіндігі бар жэне жеке меншігі бар адамға демо
кратиялык сайлау өзінің экономикалык қызығушылығыи, мүддесін жоғал- 
тьш алмау үшін жэне қорғау үшін аса маңызды мәселе.

Әлеуметгік факторлардың ішіидегі маңызды коғамның тұрақтылығын
қолдайтын экономикалык жагдайы жағынан «орта таптың» куатты болуын,
өмір сүруін алға коямыз. Сондай-ак түрғын халықгың белгілі бір террито-
рияда тұракты түруы, жанұялық қатыкастың тұрақтылығы, еңбек мәселесі 
де ескерілетін жағдай.

Рухани факторлардың негізі ретінде тиімді болуы үшін сайлауға халық- 
тың тарихи — үлттық бірлігін сезінуі, патриоттык сезім, заңды құрметтеу- 
шілік, мемлекеттік жауапкершілік сезімін айтамыз. Мүнда халықтың саяси 
мәдениетінің, білімінің жэне оньщ демократиялық дэстүрінің жогары бо
луы аса маңызды.

Демократиялык сайлауға, оның тиімділігіне тагы бір тиімді кажетті 
шарттардың бірі тарихи дэстүрлермен бірге құрылымдык институтгары 
бар күшті азаматтық қоғамның өмір сүруін айтуга болады: әлеуметтік мүд- 
делердің көп түрлілігін білдіретін көппартиялык жүйе, заңдық база. Бүгінгі 
күндегі сайлау процесі элі де болса әлсіз жағдайда, толык дамыған жоқ, 
барлық шарттар сакталмай ды I



Сайлау кезінде сатып алушылык та кездеседі. Эрине бүл өтпелі кезең- 
нің бір элем ент болады. Яғни бұндай қателіктер кетпей, сайлау дүрыс 
жолмен өтуі үшін сайлау өзіндік бір институт ретінде дамып алға шыгуы 
керек. Оны халық тікелей қолдап, дамуға өз үлестерін қосып ат салысса, 
сайлау басқа да демократиялық елдердегідей дұрыс жолға түсер еді.

Сайлау жагшы қандай елде болмасын тиімді, қажетті болып табылады. 
Өйткені біз басқалармен санаса аламыз, таңдау мүмкіндігіміз көбейеді, өз 
көзкарастарымызды білдіріп, сайлауға катыса отырып, мемлекеттегі саяси 
процеске тікелей қатысып, өз үлесімізді қосамыз.

Сайлау — ерекше саяси күрес болып табылады. Бүл процесс тікелей 
саяси билікке ұмтылу мәселесімен тығыз байланысты. Біздің елде де тәуел- 
сіздік алғаннан бері бірнеше сайлау науқаны болып өтті. Мұнда демокра- 
тияльщ саясатгың талабына сай саяси партиялар мен қозгадастар қатысты. 
Бүл біздің елдегі демократиянын қалыптасуының алғы шарттары болып та
былады. Сайлау кезіндегі басты ескеретін жай оның заңға, Констнтуцияға 
сәйкес келуі.

Саяси билік органдарына сайлану дегеніміз басты мақсаты коғамның ең 
қалаулы деген өкілдерш билікке, баскаруға үсыну ғана емес, көптеген ма- 
ңызды әлеуметтік саяси функцияларды орындау болып табылады. Сайлау 
эртүрлі элеуметтік топтардың артикуляциясының ерекше механшмі. Сай
лау кезіңде адамдар өмірлік маңызды мәселелерді терең сезінеді. Сондык- 
тан да билік органдарьгаа ұсынылатын кандидаттардың сайлау алдындағы 
бағдарламалары кысқаша әрі нүска түрде тұрғын халықтың әртүрлі топта- 
рының маңызды элеуметтік қажеттіліктерін білдіріп, мүдделерін қорғап, 
бшімді камтамасыз ету керек. Сайлау ерекше саяси нарық, онда кандидат- 
тар өзінің бағдарламаларының орнына сайлаушылардың өкілеттігін алады. 
Бірақ мұнда тек ең қызықты бағдарламалар сайлаушылар үшін аса бағалы
санаяады.

Сайлау тұрғын топтар мүдделерінің арасында бейбіт түрдегі бәсекелес- 
тікті көрсетеді.

Сайлау алдындагы күрес кезінде қарама-кайшы келетін саяси позиция- 
ларды бұкара халыктан қолдау табатын шешімдермен ауыстырады. Осы 
мақсатта сайлау институционализацияның басты бір тэсілдері ретінде және 
әлеуметтік қайшылықты шешетін әдістерінің бірі ретінде де болады.

Сайлау күштеу, революцияга қарағанда қоғамдағы әлеуметтік — саяси 
қайшыльпстарды қоғамға тән, сәйкес келетін формада шешетін тиімді элеу- 
меттік клапан болып табылады. Сайлау процесінде өкілдік қатынастардың 
пайда болуы мен институционализациясы сияқты маңьгзды функция атқа- 
рады. Қоғамның әрбір мүшесі қандай да бір элеуметтік топтағы мүддесін 
білдіріп, билік органдарының өкілі бола алады.



Сайлаудың функцияларының бірі ретіңде сайлау компанияларының ке- 
зіндегі халықтың саяси қатысуының активизациясы, саяси социализацйя- 
сы, жеке адамның ресоциализациясын да айтуға болады.

Демократиялық сайлаулар бірқатар принциптермен анықгалады — жал- 
пыға белгілі нормалар, олар өте қүнды болады, өйткені осылар сайлауды 
демократияландырады. Бүл принциптер дауыс беру кұқығымен қамтама- 
сыз етіледі, бұл эр елдерде эртүрлі болғанымен, оның негізгі белгісі адам- 
нын басты кұқыктарының бірі— дауыс беруді камтамасыз етеді.

«Дауыс беру кұқыгы» — бұл ең негізгі кұкык болып табылады, онсыз
барлык негізгі кұкыктардың мағынасы болмайды. Ол адамдарға индивид
ретінде өз тағдырына бакылау жасайды. Дауыс беру адамзаттьщ ойлап тап-
кан ең куатты инструменті болып табылады, ол әділетсіздік пен зұлым-
дықты, адамдардың бір-бірнен айырмашылығы үшін жазалағандарды құр-
ту үшін шығарылған — деген АҚШ президенті Л. Джонсон сайлау кұкы 
туралы айтқанда.

Демократиялык сайлаудың маңызды принциптерінің бірі-бәсекелестік
— сайлауда бәсекелес партиялардың, кандидат, козғалыстарының әртүрлі 
әлеуметпк топтардың мүддесін білдіре отырып катысуы.

Тағы бір дауыс беру процедурасының барлық демократиялык ел мой- 
ындаған принцитгері — қүпия дауыс беру. Бұл принцип сайлаушылардың 
сыртқы әсерінің азаю мүмкіндігіндегі техникалык сипаттағы әртүрлі тәсіл-
дермен қамтамасыз етіледі. Қүпия дауыс беру кұкыгын бұзганы үшін заңда 
катаң жазалау шаралары қарастырылған.

Сайлауды өткізу барысында демократиялык елдерде оның құқықтық 
заңды тэжірибесі қалыптасқан. Ол сайлау жүйесі.

Сайлау жүйесі дегеніміз мемлекеттік сайдау органдарының құрылу тәр- 
тібі немесе сайлау ережелерінің жиынтығы. Бұл өкімет, парламент пен 
электораттың арасындагы қатынасты көрсететін ережелер.

Сайлау жүйелерінің түрлері. Жалпы сайлау құкын бекіткен кезде да- 
мыған елдерде екі маңызды сайлау жүйесі калыптасы: мажоритарлык және 
пропорционалды. Басында мажоритарлы сайлау жүйесі кең таралды. Мү- 
ның мәні мынада: яғни депутаттық орындар әрбір округте қай кандидаттың 
партиясы көпшілік дауысқа ие болса, соган тиесілі болады, ал калган пар
тия, кандидаттар .үсьша алмай к алады.

Мажоритарлык жүйе заңның депутаттарга қандай көпшілікті, ягни са- 
лыстырмалы ма, элде абсолюттіні талап ететініне байланысты болады. Ма
жоритарлык жүйе дауыс берудің қорытындысын анықтау жүйесі. Бұл жүйе 
бойынша жартысынан не одан да басым дауыс жинаган кандидат женіл 
шыкты деп есептеледі. Бүл жүйенің негізгі принциптері болады.



Ал, пропорционалды жуйеде мандаттар дауыс беру санына сэйкес пар- 
тиялардьщ арасында бөлінеді. Кейде солшыл партиялар пропорционалды 
жүйені негұрлым демократиялы деп мажоритарлыға карсы қойған. Про
порционалды жүйе жалпы ұлттық деңгейде сайлау округі кезінде бөлшек-
тенбейді жэне дауыс берушілер саяси партияларға өз елдерінің шенберінде 
дауысбереді.

Брі жүйе көп мандатты округтерде, округтер шеңберінде партияның 
өкілдері үшін дауыс бергенде жүреді, бұл кезде парламенттегі орындар 
округтегі партияның эсер етуіне байланысты бөлінеді. Яғни мұнда пропор- 
ционалды өкщдік принциптер қолданылады. Сайлау орган дары, орындары 
осы партиялық тізім бойынша берілетін дауысқа байланысты.

Ал кейбір елдерде аралас сайлау жүйесі кездеседі, мысалы: президент- 
тік сайлау мажоритарльгқ жүйемен, парламенттік сайлау пропорционалдык
принцшшен.

Қогамдық қозғалыстар түсінігі

Қоғамдық кздзылыстағы билік тәртібіне карай, саяси қозғалыстар кон- 
сервативтік, реформистік, революциялық жэне контрреволюциялык болып
бөлінеді. Консервативтік қозғалыстар өмір сүріп тұрған тәрппті қүлатуға
да, жүйелі түрде қайта қүруға да қарсы. Оны қайткен күнде сақтауға, ал
сондай қажеттілік туса, аз мөлшерде ғана өзгертуге тырысады. Реформис-
тік қозғалыстар өмір сүріп отырған әлеуметтік кұрылым негіздерін жой-
май, қоғамдық өмірдің кейбір жағын кайта өзгерпалері келетіндер. Рево-
люциялық қозғалыстар өмір сүріп тұрған құрылысты жойып, оны баскамен
өзгертуді қалайды. Контрреволюциялык қозғалыстар революциялык және
реформист қозғалыстардьщ нәтижесінде кұрылған жаңа коғам кңэылы-
мына қарсы бағытталып, өткен күрылысты қайта орнына келтіруге тыры
сады.

Саяси қозғалыс бір калыпта тұрмайды. Ол дамып, толығып өзгеріп оты- 
рады. Олар алғашқы кадамын қоғамның жай-күйіне қанағаттанбаған шақта 
немесе сол қурылысқа қауіп төнгенде ең белсенді адамдар сол құрылысты 
құлатуға не сактауға тьфысып, өзара байланыстар жасап әрекетке көше 
бастайды. Осындай байланыстар жүйесі қозғалыстың тууына негіз болады. 
Қоғамдық қозғалыстардың ішінде ең кең тараған түрі —  «Халық майданда- 
ры». Халық майдандары деп, жалпы қоғамға қатысы бар, әлеуметгік топ- 
тардың барлығыньщ немесе көпшілігінің мүддесін білдіріп, соны қамти- 
тын мәселелерді шешуге баштталған бірлестіктерді айтады. Олар жалпы 
демократиялық принциптердің негізінде құрылады және жұмыс істейді.



Қазіргі кезде бірқатар қоғамдық бірлестіктер ұлттык идеяларды: мәде- 
ниетті, тіл мәселелерін, экономика, экология, адамдардың өмір сүруінің
экономикалык-әлеуметтік жагдайларын жақсарту т. б. мәселелерді негізгі 
бағыт етіп алып отыр. Ал кейбір жекеленген қоғамдық құрылымдар, ұлт- 
тык оқшаулыққа, ұлттық артықшылықты насихаттауға, үлтгық-мәдени ор- 
талыктар баска үлттар өкілдерінің кұкыктары мен мүдделеріне нұқсан кел- 
тіруді көздейді.

Тәуелсіз Қазақстанның саяси партиялары

«Н¥Р ОТАН» Халыктық-Демократиялық партиясы: төрағасы — 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Төрағаның бірінші орынбасары — Нығ- 
матулин Нүрлан Зайроллаұлы. «Отан» республикалык саяси партиясы 1999 
жылдың қаңтарьшда кұрыльш, сол жылғы 12 ақпанда Қазакстан Республи- 
касының Әділет министрлігінде тіркеуден өтгі. Партия мүшелерінің саны 
607557 адамды кұрайды. «Нұр Отан» партиясының бөлімшелері Қазак- 
станның барлық облыстарында, Астана жэне Алматы қалаларында бар. 
Партия коғамды одан эрі демократияландыруға бағытгалған экономикалық 
жэне саяси реформаларды жүзеге асыруға; азаматтардың өмір сүру дең- 
гейін көтеруге; әлеуметгік әділеттік орнатуға және елімізде тұракгылыкты 
сактауга; ұлтаралык жэне конфессияаралық келісімді нығайтуға; Қазақстан 
Республикасының жан-жакты және үйлесімді дамуы үшін азаматтардың 
отансүйгіштігі мен жауапкершілігін тәрбиелеуге белсенді ыкпал етуді бас
ты максаттары етіп жариялады. Мәжілісте «Нүр Отан» парламенттік көп- 
шілікке ие. 2007 жылы өткен Мәжіліс сайлауының қорытындылары бойын
ша «Нүр Отан» 88,41 % дауыс иеленіп, Парламенттің төменгі палатасына
партиядан 98 депутат сайланды.

Қазақстан коммунистік партиясы: партияның бірінші хатшысы — 
Серікболсын Әбділдәұлы Әбділдин. Партия 1998 жылғы 27 тамызда тір- 
келген, 2003 жылгы 20 наурызда қайта тіркеуден өтті. ҚКП-ның мүшелері- 
нің саны 54246 адамды күрайды. Партияның болімшелері республиканың 
барлык облыстарында бар. Партия республикада ғылымн социализм қағи- 
даларына негізделген еркіндік және әлеуметгік эділетті қогам қүруға жағ- 
дай жасауды; коммунистік қоғамдық кұрылысты қалыптастыруды өзінің 
негізгі мақсаты етіп санайды. 2004 жылы еткен Мәжіліс сайлауына Қазак- 
станның коммунистік партиясы партиялык тізім бойынша 3,44 % дауыс 
жинаған «Коммунистердің халыктық оппозициялык одағы және ҚДТ» сай
лау блогының кұрамында катысты. Партия 2007 жылгы Мәжіліс сайлауына 
қатыс-кан жоқ.



Қазақстан коммунистік Халыктық партиясы: бірінші хатшысы — 
Владимир Борисович Косарев. 2004 жылғы 21 маусымда мемлекеттік тір- 
кеуден өтгі. Тіркеуден өту кезеңінде партия сапы 90 мың адам қүрады. 
Партияның саяси платформасына сәйкес, ҚКХП-ның қызметі қоғамдык
дамудың жаңа жағдайына бейімделген маркстік-лениндік идеологияға не- 
гізделген. 2004 жылғы Мәжіліс сайлауыньщ корытьіндылары бойьшша 
партия 1,98 % дауыс алды. Үшінші шақырылымдағы Мәжілісте партияның 
депутаттары болтан жоқ. 2007 жылты Мәжіліс сайлауының қорытынды- 
лары бойьгаша ҚКХП 1,29 % дауыс жинады. !

Қазақстанның «Ауыл» социал-демократиялық партиясы: партия 
төратасы —  Ғани Әлімұлы Қалиев. Партия 2002 жылты 1 наурызда тіркел- 
ген. 2003 жылты 2 сәуірде партия қайта тіркеуден өтті. Тіркеуден өту ке- 
зеңінде партия мүшелерінің саны 61 043 адамды құрады. Қазақстанның 
барлық облыстарында партияның құрылымдық бөлімшелері бар. Партия 
мақсаттары: мемлекеттік реттеуді және агросекторды қолдауды күшейту; 
ауыл еңбеккерлерінің мүдцелерін қортау; қотамды одан әрі демократиялан- 
дьфута бағытталтан экономикалық жэне саяси реформаларды жүзеге асы- 
руга белсенді ықпал ету; экономиканың барлық салаларьшда нарықтық қа- 
тьшастардың негізді формаларын жүзеге асьфу. Партия 2004 жылғы парла- 
ментгік сайлауға қатысты, алайда үшінші шақырылымдағы Мәжілісте бір- 
де-бір депутаттьщ мандатты иелене алмады. 2007 жылты Мәжіліс сайлауы
ньщ қорытындылары бойынша «Ауыл» партиясы 1,51 % дауыс жинады.

Қазақстанның патриотгар партиясы: партия төрагасы —  Ғани Есен- 
келдіұлы Қасымов. Партия 2000 жылты 4 тамызда тіркелген, 2003 жылты 
21 наурызда қаита тіркеуден өтп. Партияньщ мәліметтері бойьшша оньщ 
құрамьшда 172 мың мүшесі бар. Партия келесі мақсаттарды ұстанады: Қа- 
зақстан халқының ұлттық қайта өркендеуін қальпггастыру және жүзеге 
асыру; нарықтық экономикасы бар құқықгық демократаялық мемлекет, 
азаматгьщ қотам калыптастыру; қотамның әлеуметгік |белсенді бөлігін 
мемлекеттік және қоғамдьіқ істерді басқарута қатыстыру; елдің орныкты 
дамуын қамтамасыз ету; адамньщ жотары деңгейде өмір сүру сапасын қа- 
льптгастьфу және азаматтардың денсаулыгына басым көңіл бөлу. 2004 
жылты Мәжіліс сайлауында партия 0,55 % дауыс жинап, ;Парламентке өте 
алмады. 2007 жылты Мәжіліс сайлауының қорытындылары бойынша пар
тия 0,78 % дауысқа ие болды. Партия жетекшісі Ғ. Е. Қасымов 2007 жылы
Президент Жарлытымен Парламент Сенатының депутаты болып тагайын- 
далды.

Қазақстанның «АҚ ЖОЛ» демократиялык партиясы: партия төра- 
ғасы Әлихан Мұхамедұлы Бәйменов. Партия 2002 жыііты 3 сәуірде тір- 
келген. Партия мүшелерінің құрамы 175862 адамды құрайды. партияның
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|  максаттары: тәуелсіз, гүлденген, демократиялық және еркін Қазақстан. Іо- 
гелі кұндылыктары: демократия, тәуелсіздік, еркіндік, эділетгік. 2004 жыл-

1 ш  МэжШ1С сайлаУында партия 12,04 % дауыс жинады. Партия үшінші ша- 
кырылымдағы Мәжшісте бір депутатгық мандатгы иеленді. 2007 жылш

10 сайлаУьшьщ корытындылары бойынша «Ак жол» партиясы 3 09 % 
I дауыс жинады.
I «Руханият» партиясы: партия төрайымы — Алтыншаш Қайыржан- 
і қызы Жағанова. Партия 2003 жылгы 6 казанда тіркелген. Партия мүшелле-
I рінщ саны 72 Ш Р адамды құрайды. Партия бөлімшелері облыс орталықга- 

рында, Астана жэне Алматы қалаларында бар. Партияның негізгі міндетге-
! рі: экономиканы көтеру, әлеуметтік мәселелерді шешу, биік адамгершілікті 

жэне рухани бай коғамды дамыту. 2004 жылғы Мәжіліс сайлауының қоры-
тындылары бойынша партия 0,44 % дауыс жинап, үшінші шақырылымда-
ш  Мәжілісте депутаттары болған жоқ. 2007 жылғы Мэжіліс сайлауының
корытындылары бойынша «Руханият» партиясы 0,37 % дауыс жинады.

«Әділет» демократиялық партиясы: партия төрағасы — Мақсұт Сұл-
танүлы Нәрікбаев. 2004 жылғы 14 маусымда тіркелген. Партия мүшелері-
т ң  саны 70 мың адамды кұрайды. Партия аумақгьгқ принцип бойынша құ-
рылып, республіпсаның барлық облыстары мен Астана жэне Алматы кала-
ларында өз бөлімшелерін иеленген. Қазақстанда құқыктык демократиялык
әлеуметпк мемлекет кұруды, тиімді, озық және дамыған экономикалық 
жүйе кұруды, азаматтық қоғам калыптастыруды партия өзінің басты мін- 
деттері санайды. Партия 2004 жылгы Мәжіліс сайлауының корытындьша- 
ры бойьшша партиялық тізім бойынша сайлауда 0,76 % дауыс жішады. 
Үшінші шакырылымдағы Мәжілісте бір мандатты округ бойынша сайлан- 
ған бір депутаты болды. 2007 жылғы 8 шілдеде өткен «Әділет» демокра- 
тияльщ партиясыньщ 5-ші съезінде Қазакстанның «АҚ ЖОЛ» демократия
лык партиясына қосылу жөнінде шешім қабылданды.

Қазақстанның «Азат» демократиялык партиясы: партияның төраға- 
сы — Болат Мұкышұлы Әбілов. Партия «АҚ ЖОЛ» ҚДП-ның бөлінуінің 
нәтижесіңде 2005 жылдьщ 29 сэуірінде қүрылған. 2006 жылғы 17 наурызда 
тіркелді. Партия мүшелерінің саны 87012 адамды құрайды. Партия барлық 
облыстарда, Астана жэне Алматы қалаларында өзінің бөлімшелерін ашқан. 
Партияның максаттары — демократиялык, зайырлы, қүкықтық, әлеуметтік 
мемлекет және ашық қоғам құру. 2007 жылгы 23 маусымдағы «Нағыз Ақ
жол» ҚДП-ның 3-ші съезінде Жалпыүлттық социал-демократиялық пар
тиясына (ЖСДП) қосылу туралы шешім кабылданды.

Ж алпыүлттық социал-демократиялық партиясы (ЖСДП): партия 
төрагасы — Жармахан Айтбайұлы Түякбай. Төрағаның орынбасары — 
Әміржан Сағидрахманүлы Қосаиов. Партия 2006 жылгы 10 қыркүйекте құ-



рылған. 2007 жылғы 25 қаңгарда тіркелді. Партия мүшелерінің саны — 140 
мың адам. Партия барлык облыстарда, Астана жэне Алматы қалаларында 
өзінің бөлімшелерін ашқан. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия- 
сы өз алдьша демократиялық, құқықгык элеуметтік мемлекет қалыптас- 
тыру, инновациялық экономика кұру, жаңа гуманитарлық саясатгы жүзеге 
асыру міндеттерін қояды. 2007 жылғы Мәжіліс сайлауының қорьпындыла- 
ры бойынша Жалпы ұлттык социал-демократиялык партиясы 4,54 % дауыс 
жинады.

Бақылау және өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:
|  ]

1. Қазіргі партиялардыд пайда болуына не себеп болды?
2. Неліктен ең алғашқы партия Англияда пайда болды?
3. Партияның белгілерін атаңыз.
4. Қалай жэне қаншалықты партиялар саяси әлемді өзгертті?
5. Қазіргі саяси партиялардың табиғаты қандай?
6. Басқарушы және оппозицияпық партиялардың айырмашылығы не-

де?
7. Неліктен авангардтық партияны оппозициялык партияға жатқызуға 

болмайды?
8. Революциялық, консервативтік және центристік партиялардың

айырмашылығы неде?
9. Қоғамда партия қандай қызметтерді атқарады?
10. Сіздің ойыңызша партиялардын қьпметтерінің ішінде кайсысы өте 

маңызды?
11. Партиялык жүйе дегеніміз не?
12. Қазіргі қоғамда партиялык жуйені қандай белгілері бойынша 

айырады?
13. Бір партиялы, екі партиялы және көп партиялы жүйенің артық-

шылыктары мен кемшіл іктерін көрсетіңіз?
14. Партияның «саяси салмағы» деген не ?
15. Қазақстанда қанша саяси партиялар бар?
16. Біздің елімізде саяси партиялык жуйенің калыптасу ерекшелігі

неде? I
17. Қазіргі Қазақстандык саяси партиялар қандай критерий бойынша

ерекшеленеді ?
18. Саяси партиялардьщ саяси жүйедегі атқаратын рөлі мен маңызы 

кандай?



Саяси режимдер ұгымы
ф

Қазіргі саяси ғылымда саяси режим түсінігін елдегі саяси өмірдің сипа- 
тын, еркіндік деңгейіне, билік органдарына құкықтық негіздегі қарым-қа- 
тынасына байланысты аныктайды. Осы түсінік турасында анықтама беруде 
талас-тартыстар саяси талдаудың баска категорияларымен салыстырғанда 
аз емес. Бірақ көншілгк зерттеушілер саяси режимді саяси жүйе құрылы- 
мының өзара әрекеттестіктегі ретгілігімен, саяси билік пен мақсаттардың 
жүзеге асыруымен байланыстырады.

Саяси режимнің функционалды мазмүны маңызды сүрактарға жауап
береді, яғни қоғамның саяси жүйесіне қызметтерінде ерекше орын алады. 
Одан мынадай сұрактар туындайды:

1. Билікте кандай саяси күштер болады жэне олар қандай механизм- 
мен билікті жүзеге асырады?

2. Саяси билік калай шынайы таратылады жэне оның жүзеге асуын 
кім бакылайды?

3. Қоғамда тұлғалардың кұқықтары мен бостандыктарына қандай 
жағдайда кепілдіктер беріледі?

4. Қоғамда саяси оппозицияның өмір сүруіне жол беріле ме?
5. Саяси билікке қол жеткізуді жүзеге асыруда кандай әдістер, тәсіл- 

дер және кұралдар қажет?
Саяси режимнің сапалык хипаттамаларын мынадан анықтауға болады: 

адам кұкықтары мен бостандыктарының өлшемі, мемлекеттік биліктің жү- 
зеге асу әдістері, мемлекет пен когамның өзара карым-катынас сипаты, 
саяси шешімдерді кабылдауда қоғамның ықпал жасау мүмкіндіктерінің 
барлыгы немесе жоктығы, саяси институттардың қалыптасу жолдары.

Накты бір елдегі өмір сүріп отырған саяси режим түрі субъективті және 
объективті жағдайларға сондай-ақ баска да көптеген факторларга байла
нысты. Сондыктан да саяси режимнің классификациясы емірде көп кезде- 
седі. Кең тараган саяси әдебиеттерде классификация — ол когамда демо
кратиялык принциптердің біркалыпты дамуы деп көрсетіледі. Осы класси
фикация бойынша саяси режимнің түрі былай аныкталады:

1. Саяси қоғамдык процестердің интенсивтілігі жэне даму деңгейі.
2. Басқарушы элитаның құрылымы жэне оның калыптасу механизм!.
3. Қоғамдагы адам кұкыктары бостандықтарының жағдайы.
4. Бюрократиямен қатынас жагдайы.
5. Қогамда басқарушылық легитимді түрде болу деңгейі.



6. Қоғамдагы саяси санаға қозғау салатын қоғамдық саяси дәстүр- 
лердің әрқилылығы.

Осы айтылғандармен байланыстырып саяси режимнің негізгі үш түрін 
ажыратады: тоталитарлық, авторитарлық және демократиялык.

Тоталитарлы саяси режим. Тоталитарлы саяси режим — ол мемле- 
кеттің, қоғам өмірінің барлық салаларына толықтай бақьілау жасауы. «То
талитаризм» терминін ең бірінші саяси лексиконга енгізген итальяндық фа-
шистер лидеры Б. Муссолини. Ол 1925 ж. өз режиміне сипатгама бергеңде 
осы терминді пайдаланған болатын. Осыңдай режим сондай-ақ Германия- 
да, Испанияда, КСРО-да жэне Румынияда т. б. елдерде болтан. Эр елде 
өзіндік ерекшеліктермен көрінсе де оның жалпы белгілері, мәні және маз- 
мұны бар. Осындай белгілерге тоталитарлық режим кіреді:

д У »

-  азаматтардың жаңаша ойлау және жаңа когам кұруын жокка шыга-
ратьш ресми идеология;

-  билікке жалғыз бұқаралық партияның монополиясы, олигархиялық
белгілері мен харизматикалык лидер жарияланған қоғам;

-  террористік полицейлік бақылау жүйесі;
-  барлық бұкаралық ақпарат құралдарына (радио, теледидар, газет,

журнал) партиялык бақылау;
-  қарулы-әскери күшпен бақылау;
-  экономикаға орталықтанған бақылау және экономикалык кызметі, 

бюрократиялық басқару жүйесі;
-  коғамдык жэне жеке өмірдің барлық салаларына биліктің қадаға- 

лауорнатуы;
-  тұлғаның еркін ойпауы мен әрекеті болмайды;
-  «билік рұқсат етпегеннің барлығына тыйым салынады» —  деген 

принцип әрекет етеді.
Тоталитаризмнің негізгі белгілері белгілі батыстық саясаттанушылар 

К. Фридрих, 3. Бзежинский, X. Арендт өз уақытында анықтаған. Белгілі 
американдық зертгеуші 3. Бзежинский тоталитарлық режимге келесідей 
«аньпсгама» қойды: егер елде осы аталған белгілердің бесеуі кездессе онда 
осы режим демократиялық жаққа көшпейді.

Тоталитарльгқ ол индустриализация, модернизация дағдарысы кезең- 
шдегі қоғамның «реакциясы» мұндай кезеңде қоғам үлқен қиыншылыққа 
түседі: дәстүрлік қүрылымдар бұзылады, адамдық сезімнен айрьшу, жал-
ғыздык пайда болады.

Үстемдік жүргізетін идеологияға соның саяси іс-әрекетінің мачмүнмня 
эсер ететініне қарай тоталитаризмді негізінен коммунизмге, фашизмге 
жэне ұлтшылды — сощгализмге бөледі.



Жалпы түршде 1918 жылы калыптаскан тоталитаризмнің тарихи алгаш- 
қы түрі кеңес типіне жататын коммунизм болып табылады.

Коммунистік тоталитаргом басқаларына Караганда, ягни баска идеоло- 
гияларға тәппптің негізгі түрін көрсетеді, өйткені ол жеке меншікті, әрбір 
жеке азтономияяы жэне мемлекеттің абсолюттік билігін жояды.

Тоталитаризмнің екінші түрі ең бірінші 1922 жылы Италияда орнатыл- 
ган. Бұнда тоталитаризм толык түріиде көрсетілмеген. Италияда фашистік 
тоталитаризмнің шекарасы мемлекетке эсер етушілер түрғысымен орна- 
тылган. Сондыктан тэртіптің ыдырауы жакындағанда олар Муссолиниді 
ездері-ақ биліктеи алып тастайды.

Тоталитаризмнің үшінші түрі — ұлтшылды — социализм — ол 1933 
жылы шынайы саяси коғамдық түрінде Германияда паГтда болғаи. Оньщ 
фашизммен туыстыгы бірақ көбінесе кеңестік коммуиизмге ұқсайды. Мы
салы, тоталитарлык партиялык ұйымшылдық түрі жәие «товарищ» деп
айтқанында.

Тоталитаризм өзінің коммунистік түрінде көп өмір сүреді. Болек мем- 
лекеттерде бүгіигі күнге дейін өмір сүреді. Кейбір авторлар тоталитаризмді 
иашар дамыған елдердің модернизациясыиың саяси түрі деп қарастырады.

Бірақ тоталитаризм — тарихи тәртіп. Тоталитаризм — жабық қоғам 
уақьггьгада сапалы жаңаруына үйреибеген.

Авторитарлық саяси режим. Авторитаризм — саяси тәртіп, бұнда бір 
таптың немесе тоггтың өз басшысымен билікке ұмтылысы. Авторитаризм 
коғамдык кұрылысы ауысып жатқан елдерде, тағы да ұзақ дағдарыста бо- 
льш жаткан когамда пайда болады. Берілген шарттар, авторитарлык саяси 
режимнің орнату факторы болады.

Өз сипатымен ол тоталитаризм мен демократияның арасында орналаса- 
ды. Тоталитаризммен оньщ автократиялық заң мен шектелмейтін билік си- 
паты демократиямен — автономия бар болуы, мемлекет пен баскарылмай- 
тын ко гам с ал ал ары мен ұқсайды.

Мысалга XX гасырда коп авторитарлык мемлекеттерде легитимация 
мақсатымен үлттык идеология жэне формальды билік бакылайтын сайлау 
көп қолданган. Көптеген Азиядағы, Африкадагы жэне Латын Америкадагы 
болгаи авторитарлык режимдер өзінің өмір сүруіи ұлттық босатандыгымен 
жэне пайда болуымен актайды.

Соңгы онжылдықта авторитарлык жүйелер кейбір демократиялык ин- 
ституттарды жиі пайдаланған — олар сайлау, плебисцит, т. б. Мысалы, 
конкурента емес немесе жартылай конкурента сайлаулар: авторитарлы 
немесе жартылай авторитарлы режиммен Мексикада, Бразилияда, Оңтүс- 
тік Кореяда, Ресейде, Қазакстанда жэне баска мемлекеттерде пайдаланган.

Жалпы зерттеушілер авторитаризмді айыратын белгілерін береді, олар:



-  күшті орталықганған билік;
-  бір тошың немесе партияның билікке монополиясы;
-  элитаның қалыптасуы;
-  оппозицияға толық немесе толық емес тиым салу;'
-  бшгік өзгеруінің күштеу сипаты;
-  шекгелген плюрализм;
-  билікті ұстап қалу үшін күш қүрылымын кең колдану;
-  өкіметгік билік органдарының жэне оппозицияның бар болуы. Бір- 

ақ олардың жұмыс істеуі шектелген тек формальды түрінде ғана;
-  халыкты билікке жібермеуі;
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-  қоғам мен жеке адамның үстінен тотальды бақьілаудан бас тарту. 
Қазіргі әлемде авторизмнің сакталып қалуьша көп жағдайлар себеп бо-

льш келеді. Мысалы: '
1. Азаматгык коғамның дамымағандығы.
2. Экономиканың артта қалуы. '
3. Дамушы қоғамдарда шиеленістің биік тэсілі. |
Қазіргі уақытта тоталитарлық саяси жүйенің ыдырауымен көптеген 

элемнің коммунистік мемлекеттерінің гылыми жэне саяси қызығушылыгы 
авторитаризмге көбейді.

80-90 жылдардағы авторитарлық мемлекеттерге Оңтүстік Корея, Чили, 
Қытай, Вьетнам жэне т. б. елдерді жатқызуға болады. Өзінің экономика-
лык жэне элеуметпк күштшгін көрсетті жэне экономикалык гүлденудщ 
саяси тұрақгылығымен, күпггі биліктің — бостандықпён, экономикамен 
жэне қауіпсіздікпен элеуметтік плюрализмімен дамығандығьш дэлелдейді. 
Сондықтан авторитаризмнің реформаторлық мүмкіншіліктері бар деуші
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ғалымдардың пікірлері мен келісуте болады. Бірақ демократияға көзделген 
авторитарлық тәртіл көпке шыдамайды. Бүнда қазіргі жағдайда түракты 
саяси жүйенің бір типі— ол демократия.

Антидемократиялық режимдердің сипаттамасы

Сұрақтар Авторитарлық режим Тоталитарлық режим
1. Билікгің тасы- 
маддаушысы кім і 
болып табылады?

Көшбасшы топ ->  партия Көшбасшы тФ партия

2. Қандай тип- 
тері бар? .

Әскери (Чили) 
Теократия лық (Иран)

Оншыл (Германия) 
Солшыл (КСРО)

3. Биліктің қан- 
дай сипаты мен 
шектері бар?

Мемлекет бақылай ал май- 
тын сфералар калыптасады 
(экономика, мэдениет, жеке 
өмір)

Қоғамның барлық сферасында 
мемлекет тарапынан тотальдық 
бақылау жүргізледі



Авторитарлмк режимакта

етеді

4. Идеаддардын Биліктен компетентгікті, ал 
сипатгамасы көпшіліктен бағынуды тал ап
кандай?
5. Репрессиянын 
сипаты кандай?
6. Жалпы

Тоталитарлық режим
Биліктен барлығын реггей біле- 
тін қабілет, көпшіліктен энту
зиазм талап етіледі

Таңдау сипаты Массалық сипат

Элита массага қарсы дискриминациялык шаралар коддаиады
Биліктің мемлекет басына

7. Бұл режим- 
дердін аныкта- 
малары мен си- 
паттары кандай?

Тоталитаризим — бұл ре
жим оппозициянын болуын 
қажет етпейді. Бірак бұл ко- 
гамдағы тұлғалар қогамның 
барлық сферасында езінін 
автономиялык тәуелсіздігін
сақтайды

күшпен зорлықпен жасалады
оилікТоталитарлық режим 

қоғамды барлык тарапынан ка
тан бақылауға алады

Демократия,!.ық саяси режим. «Демократия» — түсінігі ол саяси гы
лым да маңызды болып келеді. Демократия ол:

-  бір қалыптасқан ұйымньің түрі мүшелерінің шешім кабылдауына 
тек қатысуына негізделген;

-  қоғамдык кұрылымның идеалы және оған сәйкес әлем көзкарасы;
-  халық билігі жэне демократияның мақсаты мен идеалының жүзеге 

асуы үшін әлеуметтік — саяси қозғалыс.
Демократияны мемлекеттік кұрылым ретінде зерттегеннен кейін оның 

тагы бір белгілерін көрсетеді:
-  коғамда көптеген қызығушылыктармен мүмкіндіктердің бар бо-
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-  саяси институтка — топтарға кепілденген жолы;
-  жалпы сайлау құқығы;
-  өкіметгік институттардың іс-эрекеттік бақылауы;
-  саяси нормаға қатысты көпшілік қоғамның келісуі;
-  пайда болған шиеленістерді бейбітшілік түрінде шешу.
Демократия анықталған жағдайда пайда болады және сакталады. 
Біріншіден. Экономикалық дамудың биік деңгейі. Зерттеу корытынды-

сы бойынша түрақты экономиканын өсуі ең соңында демократияға әкеледі.
Екіншіден. Қоғамда толерантгылыктың бар болуы, саяси азшылықтың 

қүқығын сыйлау.
Үшіншіден. Қоғамның базалық құндылыгына, тең құқығына қатысты 

келісімі.
Төртіншіден. Халықтың саяси катысушылыкка ұмтылысы (біріншіден 

сайлау түрінде).



Демократиялык саяси режимді демократиялык тәртіпке непзделген бас- 
кару түрі деп атауга болады. Оның негізіңде — адамиьщ бостандығын, 
қүқық кепілдігін қорғау. !

Демократияда өмірді реттейтін ұлы заң болып табылады. Мемлекет 
міндетті түрде кұқыкты болады және қоғам азаматты түрде болады.

Плюрализм принципі қоғам өмірінің бүкіл саласына таралған. Сондық- 
тан мемлекеттік жэне қоғамдық құрылымнан туындайды..Бұған эсер ететін 
азаматгық қоғам жэне әртүрлі әлеуметтік қабаггың демократиялык мэде- 
ниеті. Тұрғындардың билік құрылымы әрекетіне бақылау жүргізуіне мүм-
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кіндігі болады, эртүрлі бостандық принциптері жүзеге асады. Басқарушы- 
лардың билігі легитимді түрге ие бола алады және билік бөлу принципі кө- 
рініс табады. Тікелей немесе өкілеттік демократия көріяісі болады. Бұл ре- 
жимде — «Заң мен тиым салмағанның бэріне рұқсат» деген принцип қол- 
данылады. Осылар демократиялык саяси режимнің негізгі көрсеткіштері 
мен элементтері. ; 'А

Батыс саясаттанушылары демократия режимнің келесі басквру түрлерін
ажыратады: - *

1. Президенттік режим.
2. Парламенттік режим.
3. Жартылай президенттік режим.
Президентгік режим түрінде парламенттің заң шығарушылық қызметі 

президенттің бақылауьшда болады. Осы режимде Президент үкіметті өзі 
құрады, заңға вето салуға құкығы болады және заң шығаруға құқығы бар; 
парламенпі таратуға жэне парламенттік сайлауды мерзімінен бұрын жа- 
риялауға кұқығы бар болады және т. б. Бұл режимде билік бөлу принципі 
толығымен қарастырылады. Президенттік режимнің классикалык түрін 
АҚШ-тан көруге болады.

Парламентгік режим түрінде толық заңшығарушы билік Парламенттің 
қолында болады, мемлекет басшысы монарх немесе Парламентпен тағай-
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ындалған Президент болу мүмкін. Осы режимде Парламенттің Президент 
ветосын қабылдамауға құқығы бар, Президент заң шағаруына қарсы заң 
қабылдауға құқығы болуы мүмкін, Парламенттің импичмент аркылы Пре
зи д ен т  орнынан алуға құқықты; Президент басқарып отырған Үкімет үс- 
тінен бақылау жүргізуге құқығы болады, билік бөлу принциптерінің өзара 
тығыз байланыстышн көруге болады және т. б.



Демократиялық режим нің

Сұрактар Президенттік режим
Жа рты лай- 

Президенттік 
режим

Парламенттік
режим

1. Қандай
еддерде 
мұңдай режим 
бар?

АҚШ, афро-азиаттық модель;
латиноамерихандык

Франция,
Болгария,
Польша,т
Финляндия

I Еуропалық 
модель

2. Мемлекет 
басы жэне
үкімет басы
кім болып та
былады?

Мемлекет басы —  президент 
жэне үкімет

Президент 
мемлекетбасы 
жоғаргьг билік- 
ті үкімет басы 
премьер мини- 
стрмен бөліседі

Мемлекет ба
сы —  прези
дент (формал- 
ды), үкімет ба
сы премьер- 
министр (шы-
найм)

3. Үкімет
КІМНІҢ

алдынла
жауагггы?«г

Үкімет президенттін аддында 
жауапты

Ү кімет прези
дент пен парла
мент алдында 
жауапты

Үкімет прези- 
денттің алдын
да емес парла- 
менттің ал
дында жауап- 
ты

4. Парламент- Президент парламенттін кабылдаган занына Президент

ған занына
президент ве
то қоюға құкы

кабыддаган
заңдарына
вето коюына

кы жоқ

Бақылау және өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:

1. Саясн режимдер дегеніміз не?
2. Саяси режимдердің мәні және типтері.
3. Авторитарлык режимнін ерекшеліктсрі.
4. Тоталитаризмнен демократияға отудің жолдары мен формалары.
5. Қазіргі саяси режимдерді иеше топқа болеміз? Сипатта.



9 ТАҚЫРЫП. САЯСИ ДАМУ 
ЖЭНЕ САЯСИ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Саяси даму түсінігі

Саяси даму дегеніміз саяси іқимылдар, саяси мэдениетге жэне жалпы 
саяси жүйеде өзгерістерге әкелетіи процесті айтады.

Әрбір жеке кезеңде саяси жүйелер және басқару тәртштерінің эволю- 
циясына басқарудың құрылымдарының күйі, сапалы жэне саяси озгеріс- 
тердің сипатъга көрсететін тағы басқа көрсеткіштерді мемлекетпен қаты- 
настағы азаматтардың байланыс дәрежесімен айырмашылығы болады. Бұл 
параметрлерді бағалау өкіметтің осы жүйелерінің саяси дамушылықтың 
дәрежесі іуралы айтуға мүмкіндік береді.

Саяси ойда эртүрлі идеялы ағымдар саяси дамытудың жекеменшік бел- 
гілерін сипатгайды. Осылайша, саяси даму либералды ұсыныстарында аза- 
матгық қоғамға мемлекеттің бақылауда болуы, адамның негізі кұкыктары- 
ньщ бақылаулылығы, плюрализм, рухани бостандыкты және тағы басқа- 
ларларды жұзеге асыруын білдіреді. Керітартпалар саясй мінез-құлыктың 
моральдық ынталандыруларына басымдылық көрсетеді, басқаруды алдың- 
ғы формалары бар мирасқорлық, негізді нормалардың сақтауын қамтама- 
сыз ету және өкіметтің қағида ұйымдарында назар аударады. Марксизмді 
ұжымдык жеке меншік түрлерінің өктемділігі, олардьщ жұмысшы табы- 
ньщ гегемониясының қамтамасыз етуі бар саяси жүйелердің дамушылығы- 
ньщ белгісі және коммунистік партияньщ озьш келе жаткан рөлімен ұлас- 
тырады. Саяси нақтылыкты бағалаудың осы принциптерін ұстану дегеніміз 
елгезектік туралы айтуға мүмкіндік береді, мысалы тоталитаризмнің демо- 
кратияға тәуелділігі немесе марксистік түсінуде —  капиталнзмның социа- 
лизмге тэуелділігі.

Дегенмен аумалы-төкпелі қоғамдарда, бас-аяқсьв саяси процестердің 
шарттарында осы критериилерді қолдану тек қана қиын емес, сонымен бір- 
ге дамудың идеясының өзіне қарама-қарсы тұрады. Мысалға, өкіметке жі- 
берілу демократиялык процедураларының институализациясы, шпорализм- 
ның кеңейуі осы шарттарда басқарудың қатаң формаларының бекітілуіне, 
қоғамды және басқаларды басқарудың жоғалтуына, анық келеңсіз салдары- 
на әкелуі мүмкін.

Бұл мәселенің теориялық шешімі Ф. Теннис, М. Вебер (1864-1920 жж.), 
Т. Парсонс (1902-1979 жж.) еңбектерінде тркырымдалғаи, олар даму со- 
циологиясына негізделген. Бұл багыттың жақтастары дэстүрліден қазіргі 
қоғамға көлемді өткел шеңберінде саяси жүйелерінің барлық түрлендіруле-



рін карастырды. Сонымен бірге біріншісі болып қарапайым өндіруге жэне 
жабык әлеуметтік құрылыммен ерекшелігіне негізделген аграрлық, азамат- 
тың төменгі тұлғалық мэртебесі, мемлекеттік басқарудың қатан камқоршы- 
лык артықшылығы бойынша түсіндірілген. Қазіргі қоғам әлеуметгік кұры- 
лымның ашықтыгы және өкіметтің тиімді ұйымдастыруға негізделетінже- 
кеше (индустриядан кейінгі) ретінде түсіндірілді.

Аумалы-төкпелі шарттарда әрдайым басқарудың дәстүрлі және қазіргі 
заманғы ұйымдастыру элменеттерінің белгілі бір арасалмағы болғандық- 
тан, саяси өзгерістің екі түрін айыру ұсынылған. Өзгерістердің бірінші түрі 
элементтердің арасалмағының бұзылуын білдіреді, яғни ол жүйенің тепе- 
тендігін сипаттайды және коғам мен өкіметтің негізгі кұрылымдарын жа- 
нал өтеді. Мысалы, көшбасшылар, өкімет, жеке инстшуттар өзгеруі мүм- 
кін, ал жетекші қүндылықтар, нормалар, билікті жіберу әдісі бұрынғы қал- 
пында сақталады. Өзгерістердің екінші түрі өзгермелі элементтерге қатыс- 
ты, ягни олар жиынтығында жаңа сапалы күй жүйесіне қол жеткізуге мүм- 
кіндік туғызатын негізгі институттарды, норма жэне коммуникащіяларды 
өзгертеді.

Осы теоретикалық сұлбаны нактылаған галымдар, саяси даму саяси құ- 
рылымдар. нормалар мен институттардың жаңа әлеуметті, экономикалық 
және басқа да мәселелерге коғамның қатысына реакциясының белгілі бір 
деңгейде жүзеге асьфады деген пікірге келіп отьф.

Басқа сөзбен айтқанда, халық ойымен есептесетін және шешімдерді жү- 
зеге асыруға мүмкіндігі бар басқару тізбектерін ұтымды ұйымдастырумен, 
тұракты кері байланысымен механизмдер калыптастыра отырып, саяси 
жүйе дау-жанжалдарды адрестік реттеу үшін және билікті колданудың ең 
тиімді нүскасын таңдауды иілмелі механизмге ауысады жэне осы кезде 
саяси өзгерістер кандай да бір ұлттық-мемлекеттік нұсқанға иеленетіні 
мәнсіз болып келеді (унитарлы, федералды немесе'басқа), сонымен бірге 
кандай партия биліктегі мәртебесін алатыны, болашактагы саясатты кан
дай идеологиясы болатынының мәні аса зор емес. Ең бастысы, саяси инс- 
титуттардың жаңа мәселелерді шешу мүмкіншілігі, олардын коғаммен 
ашык мінезді қарым-қатынасы биліктің осы жүйесінің позитивті динамика-
сын көрсетеді, оның жаңа тіршіпік етудегі жаңа сапалы деңгейін сипат
тайды.

Осы лай ша, элиталар жэне қатардағы азаматтар үшін өзгеретін әлеумет- 
тік шарттарга (топтардың тапаптары, күштер жэне өкіметтің корларының 
жаңа байланысына) солкылдақ курал-сайманға саяси жүйенің қабілеттілік- 
терінің өсіп келе жатуы саяси дамытуды сақтау және мүмкіндіктерді құ- 
марлықта қогаммен және мемлекетпен басқару ісіндегі өзінің ерекше 
функцияларын орындау ретінде аныктауга болады.



Саяси модернизация мәні жэне кезеңдері

Аумалы-төкпелі кезеңдердегі елдердің саяси даму мәселелері дәстүрлі 
мемлекеттердщ мешеулігін жеңу динамикасын ашатын әртүрлі сызбалар 
және талдау үлгілерінің жиынтығыи білдіретін модернизация теориясымен 
толығымен сипатталады. Бұл түжырымдамалардың теориялық негізі Дж. 
Локктың (1632-1704 жж.), А. Смиттің идеялы мұрасында, сонымен қоса 
атанған «даму әлеуметінің» негізін қалаушылардың еңбеқтерінде де тұжы- 
рымдалған. Көптеген ғалымдар модернизация теориясын К. Маркс (1818- 
1883 жж.) ілімінің баламасы ретіңде қарастырады.

Аумалы-төкпелі процестердің әртүрлі түрғъідағы сипаттамасына кара- 
мастан бұл теориялардың және талдау үлгілерінің барлығы қоғамдьпс да
му дьщ бір қалыпты еместігін мойындауда, мемлекеттердің дамуындагы қа- 
зіргі уақытқа дейінгі кезеңнің болуында, қазіргі кездегі бірлестіктердің 
нақты болуында, сонымен коса артта қалған мемлекеттердің индустриал- 
дыққа (постиндустриалды) өзгеру қажеттілігінің түсінігінде негізделеді. 
Осылайша, «модернизация» сөзі біруақытта қоғамдық өзгерістердің кезең- 
ін (күйін) және қазіргі кездегі қоғамдарға ауысу процесін білдіреді.

Өзінде «модернге» деген нормативтікті, берілгендікті алып жүре бұл 
теориялар жеткілікті деңгейде дамымаған елдер өздерінің қайта қалыттгасу 
процесінде ескеруі қажет қазіргі кездегі қоғамның критерийлерін анык- 
тауы мәжбүр. Сонымен қатар, дамудьщ жоғарғы деңгейіне табиғи жолмен 
қол жеткізген мемлекеттер «жоспарсыз модерншацияны» таратушылар 
ретінде, ал бұл жолды әлі өтпеген елдер — «бейнеленген модернизация»
мемлекеті ретінде қарастырылады.

Мұндай теориялар алғашқы рет, батыс елдерінің және ең алдымен
АҚШ басымдылығы басқару, тұтыну стандарттарыньщ аясында жэне бас
ка да көптеген аспектілер аясында даусыз болған кезде XX ғ. 50-60 жж. 
пайда болғанда, «Қазіргі заманғы» мемлекет үлгісі ретінде алғашқыда аме- 
ршсандық «еркін» қоғам танылған. Басқаша айтқанда, модернизация вес
тернизация сияқты, яғни өмірдің барлық салаларына (аТі саяси салада пар- 
ламентгік және партиялық институтгардың көшірмесі, биліктін бөлінуі, 
биліктің заңшығарушы және атқарушы органдарының және т. б. сайлану- 
ын) батыс бастауларын көшіру ретінде түсіндірілген. Бұл мағынада модер
низация елдердің әлеуметтік-экономикалық жэне саяси дамуының алдың- 
ғы шарты болған, әйтпесе дамудың өзі тек батыс үлгісіндегі қоғамдық 
өмірдің негізгі белгілері ұйымдастырылғаннан кейін ғана мүмкін бола бас- 
таган.

Аралық кезеңдер арқылы берілген күйге жылжудың кезекті қозғалысы 
ретіңде түсіне отырып, модернизация, жүзеге асып отырған реформалар-

• | 
I



дың осындай өткелден өткен елдердің — үлгілеріне тәуелділігін көрсететін 
«куып жетуші даму» үлгісінде шыккан. Батыс мемлекеттерінің экономика- 
лык көмегі түрлендірілуді жүзеге асырудың басты кұралы болып саналған. 
Тұрғындардың бір жанына есептегендегі табыстың нақты бір деңгейге 
туі қоғамның әлеуметтік жэне саяси жүйелерінде Батыстағыдай өзгерістер 
туғызады деп болжанған. Баскаша айтқанда, негізгі түрлендіруші фактор 
болып әлеуметтік технологияларды, құндылыктарды, демократиялык ин- 
ституттарды хабарлауға кабілетті жэне сонысымен тұтынудьщ төменгі 
стандарттарын, адамдардың күкығының бұзылуын, мәдениеттің азуын жэ
не т. б. жеңетін капитал болып танылған.

Алайда, модернизацияға деген сызықты қозғалыс жэ-іе батысша ұйым- 
дастрылған биліктің құндылықтары мен стандарттарын афро-азиялық, ла- 
тын-американдық жэне баска елдер катарымен кезекті игерілуі ретіндегі 
көз-қарас, мемлекет және азамат катынастары өмір сынынан өте алмаған. 
Либералды құндыльгктардың демократизациям, институалгоациясы пар- 
ламенттік жүйелердің жэне батысша ұйымдастырылған биліктің баска да 
стандарттарьга орнату негізінде мемлекеттік басқарудың тиімділігінің жо- 
ғарлауымен емес, шенеуліктердің жемқорлыгымен, өзінің меншігін байы- 
тумен айналысып жаткан бюрократияның озбырлығымен, тұрғындардың 
бірнеше қабатқа бөлінуі және оның саяси аморфтығымен, коғамдағы қак- 
тығыстық және шиеленісушілік күймен аударылған. Көптеген ғалымдар 
мұны бұл елдердің демократиялык даму жолына дайын болмағанымен тү- 
сіндіреді. Алайда, модернизацияның берілген теоретикалык сызбаларының 
біржақтылығы, жасандылығы анык болған.

70-80 жж. нәтижесінде модернизация мен дамудың арасындағы байла- 
ныс қайга қарастырылған: бірінші екіншінің шарты ретінде емес, оның 
кызметі ретінде карастырыла бастаған. Бастыстык еійес демократиялык үл- 
гіде жүргізілуі мүмкін әлеуметтік, экономикалык, саяси кұрылымдардың 
өзгерісі басымдылық мақсаты деп аталған. Сонымен бірге дәстүрлі инсти- 
туттардың және саясаттык кұндылыктардың болу дәлелдемесінің өзін «мо- 
дернге» бөгет ретінде қарастырмаған. Универсалды критерилердің басым- 
дылығын және болашақтағы даму мақсаттарьш сақтау кезінде басты тірек 
олардың жүзеге асырылуының ұлттық үлгісіне жасалған.

«Модернге» өтуді тек қана даму ғана емес, сонымен коса ертеде болған 
кұрылымдардың карапайым көшірілуі жэне сонымен бірге кұлдырауы 
мүмкін болған біртұтас, ұзақ кезең ретінде ұсына бастаған. «Қуып жетуші- 
ден баска модернизация туралы «жартылай», «кайталанатын», «тұғьфык- 
ты» және т. б. айтатын болған.

Саяси ойдың осы багытының бастаушы теоретиктерінің пікірі бойынша 
түрлендіру жэне ауысу процестерінің өзгешелігі тәуелді басты элемент бо-



лып элеуметтік-мәдени фактор, анығырақ айтқанда — тұлға типі, эмбебап 
нормаларды жэне саяси даму мақсаттарьш қабылдау деңгейін камтамасыз 
ехуші оңың ұлттық өзгешелігі қызмет етеді. Модернизация тек қана кең 
халықгьщ әлеуметтік жіктерінің құндылық бағыттарыньщ өзгерісі, коғам- 
ның саяси мәдениетін дағдарыстарьш жеңу кезінде ғана іс жүзіне аса ала- 
тьгаы танымал болды. Кейбір теоретиктер (М. Леви, Д. Рюшемейлер) қо- 
ғамның әлеуметтік-мәдени өзгешелігінің жэне әмбебап мақсаттардьщ негі- 
зінде оның түрленуіндегі қажеттіліктердің сәйкес келмеуін ашатын қан- 
дайда бір жалпы дисгармония заңын шығаруға тырысқан.:

Қазақстан Республикасы ның тәуелсіздігіне 20 жыл толуьша байланыс
ты атқарылып жатқан саяси-әлеуметтік, мэдени, экономикалық мәселелер- 
ге тікелей қатысы. Қазіргі кезде мемлекеттік тәуелсіздіктіц жалпы ұлттык 
институттарының құрылуымен қатар азаматтық қоғам жэне кұкыктык мем- 
лекеттіц негізін қалыптастыруды қамтитын саяси жүйеңі реформалаудың
маңызы зор. :

Қазақстан Республикасының Конститутциясы элеуметтік дамуда саяси 
шешімдердің орындалуы қадағаланады деп көрсетті.

Әлеуметтік дамудың негізгі бағыттары нарықгық экономикада мыналар 
болып саналады:

1. Халықгың әлеуметтік эл-ауқатьш жақсарту.
2. Әлеуметтік қорғау (зейнеткерлерді, көп балалы отбасыларды).
3. Орта тапты қалыптастыру.
4. Экономиканы тұрақгандыру және көтеру.
Қазақстан Ресцубликасының Конституциясында көрсетілген демокра

тиялык элеуметтік мемлекет щ ру және салауатты өмір сүруге жағдай жа- 
сау негізгі қағвда больш нық орын алды.

Қазақстан Республикасының дамуыньщ өзіндік жолы байкалады. Бұл 
процесс коғамымыздың әлеуметгік бағыттарын көрсетеді. Елшіздегі рефор- 
мада саяси модернизацияның алғы шарттарының бірі бола білді.

Негізгі мемлекетгер бойынша мемлекетгік саясаттың, демократиялык мо
дернизация негізінде жұмыс істеуі, екінші мелекеттегі негізгі саяси субъекті- 
сі — Президент, өкімет, заң шығарушы, атқарушы жэне сот билігінің карьш- 
қатьшасы. Қоғамдағы саяси модернизацияның мемлекеттік билікке екінші 
әсері — кұкықгық нормативтік базаны кеңейту, Конституция ережелері ар- 
қылы институтгардың әлеуметгік орны көрсетілуі тиіс. Саяси модернизация- 
ға эсер ететін ішкі факторлар, саяси шешімдердің де әсері болуы керек.

Ұлттық мемлекеттік саяси модернизацияның тенденциясын атап айтуға 
болады. Ескі әлеуметтік-экономикалық құрылымды жаңаша құру, жеке 
тұлғадан бастап азаматтарды әлеуметтендіру. Қазақстан Республикасы



үіпін саяси реформалардын жүргізілуі, қоғамда казақстандық модерниза- 
цияның өзіндік ерекшеліктері бар екенін көрсетуде.

жылдары
жылдар

қүқьіқтык
калыптасуы қатар жүрді. Қазакстан Республикасының Конституциясында
елімізде еркіндік пен демократияға, бостандыктар мен кұыктарға ерекше
мән берідді. Модернизацияның рухани моделі қалытасты. Азаматгақ қо-
гамньщ басты нысандары — Қазақстан Республикасының саяси модерниза- 
циясының тағы бір өзіндік ерекшелігі.

Қрзақстан Республикасындағы трансформация — өзгерту, қоғамдық
және реформалық

эволюциялық негізінде жаңашылдыктың пайда болуы. Қоғамның саяси 
жүйесінщ тубегейлі түрде өзгеруі.

Осы кезде жаңа саяси жүйе, жаца Конституция өмірге енді, демокра
тиялык принциптер жаңа саяси институттар қалыптасты, жаңа саяси элита 
калыіггасты, өз көш басшымызды таңдап алдык.

Қазақстан мемлекетімен бірге оның саяси жүйесі де түбегейлі эволю-
процестер саяси жүйенің 

кызметтері бағыттарын, қүрылымын, коғамдық катынастардағы орны мен
рмщ , Конституциялық статусы мен функциясын, оның барлык құрамдас 
бөліктерін қамтиды.

Саяси модернизациям байланысты біздің еліміздегі бірден-бір жаца 
зад еліміздщ либералдык — демократиялык үлгіде Конституция қа- 
былдауы —  саяси модернизацйяның жалпы қоғамды қайта кұрудың негізі
болыптабьілады. Қазіргі Қазавдан Республикасыньщ К о „ с ™ ^ с", л“
б^лшк-демократиялык улгілерге негізлелге,,. Ата Заиымыздын накгь, 
мазмұны— демократиялык ------ - ---------------------мақсаттар
о р г р  ------------------------------------------------ * *  гт а  м - п д ь ш ы к т а р д ы  ж ү -

РУ' Қогамдьіқ саяси т^ракшлык -  саяси модернизация кұралы. 

Бақылау және өзін-өзі тексеруге арналган сұракгар:
1. Саяси даму дегеніміз не?
2. «Саяси даму» жэне «саяси модернизация» ұгымдарының ара 

катынасы кандай? н
3. Саяси модернизация мәні.
4. Саяси модернизация кезеңдерін атаңыз.

• Саяси модернизацияга байланысты кандай көзқарастар бар?



10 ТАҚЫРЫП. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
СЫРТҚЫ САЯСАТЫ, ОНЫҢ КӨП БАҒЫТТЫЛЫҚ СИПАТЫ.

ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН 1

Дүниежүзшік қоғамдастықта Қазақстан қандай орын алады, біздің мем- 
лекетіміздің сыртқы саясатының приніщптері мен мақсаттары қандай?

1991 жылы Қазақстан егемеңді ел, халықаралық қатынастардьщ дербес 
субъектісі болды. Алайда тәуелсіздік алып, егемендікті жариялау көптеген 
проблемаларды шешу қажеттігін талап етеді. Қазақстан дүниежүзілік сая- 
саттың белортасында болды, соңдықтан оған ерекше назар аударьшды. 
Осының бәрінің негізі бар болатын, ең апдымен, оның аумағының орасан 
зор көлемі, ұшан-теңіз табиғат байлықтары, халыкының көп этникалық құ- 
рамы, сайып келгенде, бұрынғы КСРО-ның ядролық әулетінің көп үлес- 
салмағы болды. I яШШ,

Қазіргі кезеңце Қазақстанның тәуелсіздігін 120-дан аса мемлекеттер та- 
нып отыр, олардвд 115 мемлекетімен дипломатиялық қатынастар орнатыл- 
ған, 49 шетел елшіліктері мен миссиялары, халықаралық ұлттық ұйымдар- 
дьщ 19 өкілдіктері жұмыс істейді, Республика БҮ¥-ның мүшесі болды. Қа- 
зақстан 2010 жылдың 1 -қаңтарынан бастап Еурапалық қауіпсіздік пен ын- 
тымақтастық ұйымына төрағалық ете бастады. Бұл Қазақстанның әлемдік 
кауымдастықта өзін мойындатқанының ерекше бір белгісі деуге болады.

Қазақстанның сыртқы саясат бағыты беделді халықаралық үйимдяр 
мен форумдардың бірқатар құжаттарында, атап айтқанда, Б¥Ү-ның Жар- 
ғысында, 1970 жылғы халықаралық құқық принциптері туралы мәлімдеме- 
де көрініс тауып отыр. 1975 жылғы Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақ- 
тастық жөншдегі Кеңестің қорытынды актісінде баянды етілген халықара- 
лық қатьшастардың негізгі принциптерін сақтауға бағдарланған.

Құжаттарды талдау халыкаралык актілерде мынадай негізгі принцип- 
терден тұрады:

1. Егеменді теңдік принципі.
2. Басқа мемлекеттердің ішкі істеріне араласпау принципі.
3. Хальщаралық ынтымақгастық принципі.
4. Халықаралық міндеттемелерді адал орындау принцилі.
5. Күш қолданбау немесе күштеп қоқан-лоққы жасамау принципі.
6. Шекаралардың мызғымастығы принципі.
7. Мемлекеттер аумағының түтастығы принципі.
8. Халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу приңщші.
9. Ұлттар мен халықтардың өзін-өзі билеу принципі.



10. Адамның қүқықтары мен негізгі бостандықтарын құрметтеу прин- 
циіті.

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев Қазақстанның 
сыртқы саясатының негізгі бағыттарына «Егемен мемлекет ретінде Қазақ- 
станның орнығуы мен дамуы» деген еңбегінде: «ТМД»і «АТА», «Азия», 
«Еуропа», «Америка» бағыттары деп анықтама берген.іКез келген басқа 
мемлекет сияқты, Қазакстанның сыртқы саясаты ұлттық мүдделерге негіз- 
деледі. Геосаяси жағдайды, экономиканы, әскери әлеуетті, этникалық-сая-
си күрамды негізге ала отырып, біздің мемлекет дүниежүзілік дипломатия- 
да кабылданған саяси кұралдарга сүйенеді.

Бұл тұрғысындағы стратегиялық бағыт аумақтық жагынан жақын «көр- 
шіміз» Ресеймен өзара катынас болып табылады, онымен қатынастар екі 
мемлекеттің даму тарихы барысывда капыптасып, олардың мүдделері көп 
ретте үйлесім тапты. Тең құқықтык және сенімді қатьшастардың дамуы 
мен нығаюы Қазақстанның тәуелсіздігі мен аумақтық қамтамасыз етудің 
маңызды шарты болып табылады.

Қазақстан Орта Азия мемлекеттерімен ыкпалдастық процестерін бел- 
сенді түрде ұстанып келеді. Отын-энергетика кешеніндегі ыкпалдастық 
аймақтың барлық мемлекеттерін отынның барлык түрлерімен толық камта
масыз ету үшін жағдайлар жасайды, сонымен бірге, табиғи шикізат пен 
бірлескен инвестициялар негізінде бәсекелік-еркін өнім өндіруді ұйымдас- 
тыруға мүмкіндік беретін сенімді экспорттық және жиынтық өндірістік 
әлеует жасайды. Бүгінгі таңда берік өзара катынастар ең алдымен осы 
аймакта Қыргызстанмен және Өзбекстанмен болып отыр.

«Ата» бағыты — бұл Оңтүстік Шығыс Азияның басқа елдеріне шыға- 
тын Пекин-Сеул-Токио бағыты. Оның маңыздылығы бұл елдердің озық 
технологиялар елдері болуымен аныкталады, олар кең көлемді инвестиция
лар мүмкіндігі бар несие көздері болып табылады. Болашақта бұл аймак 
Қазақстаңда бірқатар жобаларды іске асыру үшін біздің өнімдерімізді өткі- 
зу және жұмысшы күшін тарту нарыгана айналуы мүмкін.

АТА аукымында Жапония жетекші рөл атқарады және АТА-ны дүние-
жүзілік экономиканың орталығына айналдыруға ұмтылып отыр. Жапония
Қазақстанның аса ірі қаражат құюшысы болады. Жаңадан құрылған эконо-
микалық және әлеуметгік дамудың Қазақстан-Жапония қауымдастығы
(1995 ж.) жұмыс істеуде, оның багыттары өнеркәсіпті, қүрылысты, инфра-
күрылымды, әлеуметтік саланы дамыту үшін инвестициялар мен шетелдік 
жеңілдікті несиелерді тарту болып табылады.

Қытаймен ынтымақтастыкты дамыта отырып, Қазақстанның дүниежүзі- 
лік коммуникацияларға шыгу мүмкіндігі бар. Қытай, Оңтүстік Корея, Син-



гапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия жылына 4-5-тен 8-9 %-ға дейін эко- 
номикалық даму өсімінің жоғары қаркықцарын көрсетіп келеді.

«Азиялық» бағыт Түркиямен, Иранмен, Үндістанмен, Пэкістанмен жэ
не Азияның басқа да мемлекеттерімен ынтымақгастықты көздейді. Қауіп- 
сіздік проблемасы азиялық саясатта басым орын алады. Осыған байланыс
ты Қазақстанньщ Азиядағы іс-қнмылдар мен сенім шаралары мәселелері 
жөніндегі Кеңесті шықыру туралы бастамасы халықаралык өмірдің накты 
саяси мәніне ие болады және халықаралық өмірдің нақты факторына айна- 
лады. ,

«Еуропалық>> бағыт стратегиялык бағыт болып табылады. Мұның осын- 
дай бағыт болуы, ең ал дымен, мынаган байланысты: Еуропа дүние жүзінің 
аса ірі саяси, экономикалык және мэдени орталыктарының бірі жэне Азия 
мен Еуропаның ортасында орналасқан Қазақстан еуропалық мемлекеттерді 
болашағы бар әріптестер ретінде қарастырады. Еуропалық Кеңеспен ынты- 
мақтастык техникалык көмек, инфрақұрылымды және кадрларды окытып- 
үйретуді дамыту мақсатында несиелер алу мүмкіндігін береді.

«Америкалық» бағытты да стратегиялық бағыт деп қарастыруға бола- 
ды. Қазақстан Америка қатынастары саясат пен экономика саласындағы 
эріптестік деңгейіне көтерілді. Сауда-экономикалық ынтымактастық сала- 
сында біркатар шарттар мен келісімдерге, атап айтқанда, сауда келісіміне 
қол қойылды, осыған сәйкес Қазақстан АҚШ-пен сауда жасауға мейлінше 
қолайлы ел мәртебесін алды.

Сонымен, Қазақстанның сыртқы саясатты орнығу кезеңінен ойдагыдай 
өтгі және жаңа тарихи жағдайларда мемлекеттік саясаттьщ ажырағысыз 
бөлігі ретінде нық ірге тепті. Қазакстанның дүниежүзілік қауымдастықта- 
ғы орны мен оның дүниежүзіпік саяси процестегі рөліне қатысты жоғарыда 
қойылған сұрақгарға жауап бере келіп, біздің Президентіміздің Қазакстан 
элемдегі геосаяси жэне геоэкономикалык үрдістерге эсер ететін ірі аймак- 
тык державаның толық мәніндегі үміткер бола алады деген көзқарасымен 
келісуге барлык негіздер бар. Республикамыз дәйекті сыртқы саясат жүргі-
зш, шш-эл-ахуалымызды жақсартып, оолашақта өркениетті, қүқықтық қо- 
ғам орнатуға сеніміміз мол.

Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуы

Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуы 1990 жылы 25 қазанда 
Жоғарғы Кеңестің сессиясында тұңғыш рет қазақ мемлекеттілігінің еге- 
мендігі туралы мәселе қарастьфылды. Онда мемлекеттің егемендігін бекі- 
тетін тарихи маңызды кркат —  «Қазақ КСР-інің Мемлекеттік егемендігі



туралы» Декларация қабылданды. Қысылтая шақта егемендік туралы Дек- 
I ларацияны қабылдау оңайға түспеді. Өйткені Одақ пен коммунистік пар- 
I тияның билігі әлі де күшті болатын. 1990 жылы 16 қыркүйекте «Мемлекет- 
| егемендік туралы Декларацияның» жобасы алғаш рет БАҚ-та жария-

ланды. Сол кезде одан өзге «Азат» азаматтык козгалысы да Декларация- 
ның балама нұсқасын әзірлепті. Қалай дегенмен де егемендікті жария ет- 
кен қүжатты қаоылдау барысында егемендікке қарсы кейбіреулер «мемле- 
кеттік тіл — казақ тілі», «казақ ұлты тағдырының жауапкершілігін сезіне 
отырып» деп келетін тұжырымдарға келіспеушілік таиытты. Сонымен бір- 
ге сессияда «басқарушы және негізгі күш коммунистік партия болып табы
лады» деген 6-бапты алып тастау туралы батыл ұсыныска егемендікті қала- 
майтьш «қьгзыл коммунистер» көп қарсылық білдіріпті. Тіпті кейбіреулер- 
дің болашак үшін аса маңызды кркатты қабылдауды кейінге қалдырмақ 
ойы да болған. Осындай сын сәтте Салык Зиманов, Сүлтан Сартаев сынды 
ағаларымыз кұлдықты көксейтіндерге батыл уәж айтып, ұлт мәселесін тө- 
тесінен қоя білді. Буырқанған егемендік рух пен құлдық сана арпалыскан 
сессияда Декларациядағы 17-бап сегіз сагат бойы талкыға түсті. Кеңестер 
Одағының талқаны таусылмай жатып, одақтас республикалардың кейбірі 
тәуелсіздік туралы заңдарды қабылдап үлгерген-ді. Сөйтіп, КСРО дейтін 
караңғы қапастан егемендіктің 15 гүлі кауызын жарып, бүршік атты. Мем- 
лекетпк егемендік туралы құжат республиканың егемендігін баянды еткен 
тұңғыш заңнамалык акт болды. Бүл құжат бойынша Қазакстан елі халык- 
аралық катынастарда дербес толыққанды объекті ретінде сыртқы саясатта 
өзінің мүдделерін айқындап, халықаралык ұйымдардың кызметіне қатысу- 
ға мүмкіндік алды. Еліміз егемендік Декларациясы арқылы табиғи байлы- 
ғымызды, эконом и калық және ғылыми-техникалық әлеуетін толык менші- 
гіне алды. Қазакстан территориясындағы барлық әскери құрылымдар мем
лекет қарамағына өтеді. Декларация бойынша Қазакстан территориясында 
егемендікке кайшы келетін КСРО заңдарының күші жойылды. Декларация 
орталыққа багынышты күйден арылтьш, Мәскеумен жаңа жағдайда тең 
әріптес ретінде ынтымактастыкқа кол жеткізді. Сонымен, Мемлекеттік еге- 
мендік Декларациясы — егемендікті білдіретін кұр мәлімдеме амбиция ға- 
на емес, шын мәнінде, заңдык күшке ие маңызды құжат. Сондықтан да еге- 
мендік туралы Декларация кейін 1991 жылгы 16 желтоқсанда Қазақстан
Республикасының Тәуелсіздігі туралы Декларациясымен терең үндестік 
тапты.

ТауелсЬ Қазакстан Мемлекеттінің рәміздері 1992 жылдың 4 маусы- 
мы тарихта және халык жадында Қазакстан Республикасының Мемлекет- 
тік Рәміздерінің туған күні ретінде мэңгі калмақ. Қазақстан Республика-
сының мемлекеттік туы — Қазақстан Республикасының мемлекеттік



непзгі рәміздердің бірі. ҚР Президентінің «Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік рәміздері туралы» конституциялық заң күші бар Жарлыгымен 
(24.01.1996 ж.) белгіленген. Мемлекеттік ту көгілдір түсті тік бұрышты 
кездеме. Оның ортасында арайлы күн, күншң астында қалықгаған қыран 
бейнеленген. Ағаш сабына бекітілген тұста — ұлттық оюлармен кестелен- 
ген тік жолақ өрнектелген. Күн, арай, қыран және ою-өрнек — алтын түсті. 
Тудың ені ұзындыгының жартысына тең. ҚР мемлекеттік туыньщ авторы 

сурепш Шәкен Ниязбеков. Бірынтай көк-көгшдір тус төбедегі бүлтсыз 
ашық аспанның биік күмбезін елестетеді және Қазақстаң' халкының бірлік, 
ынтымақ жолына адалдығын аңғартады. Бұлтсыз көк асцан барлық халық- 
таРДа эркашан да бейбітшіліктің, тыньшпық пен жақсылықтың нышаны 
болған. Геральдика (гербтану) тіліңце —  көк түс және оның түрлі реңкі 
адалдық, сенімдішқ үміт сияқты адамгершілік қасиеттерге сай келеді. 
Ежелп түркі тілінде «көю> сөзі аспан деген ұғымды білдіреді. Көк түс түркі 
халықтары үшін қасиетті ұғым. Түркі және әлемнің өзге де халыктарында- 
ғы көк түстің мәдени-семиотикалық тарихына сүйене отырып, мешіекетгік 
тудағы көііпдір түс Қазақстан халқының жаңа мемлекетгіяікке ұмтылған 
ниет-тілегінщ тазалығын, асқақгығын көрсетеді деп қорытуга болады.
Нұрға малынған алтын күн тыныпггық пен байлықгы бейнелейді. К үн__
қозғалыс, даму, өсіп-өркендеудің және өмірдің белгісі. Күн — уақыт, зама- 
иа бейиееі. Қанатын жайған қыран қүс —  бар нэрсенің бастауыңдай, билік, 
айбындыльщ бейнесі. ¥лан-байтақ кеңістікте қалықтаған қыран ҚР-ның 
ерюндік сүйгіш аскақ рухын, қазақ халқының жан-дүниесінің кеңдігін паш 
етеді. Тәуелсіз Қазақстанның бүгінгі Елтаңбасы атақты екі архитектор- 
Жандарбек Мэшбеков пен Шот-Аман Уәлиханның қьфуар еңбегі мен шы- 
ғармашылық ізденістершің жемісі. Байқауда жеңіп шығу жеңіл болтан 
жоқ. Соңты байқаудың өзінде болашақ елтаңбаның 245 жобасы мен 67 сыз-

Т  түсш^сгеменің болтанының өзі көп нәрсені аңгартса керек. Елтаңба 
шеңбер түршде жасалынған. Шеңбер элемдегі ең жетілген кескін ретінде 
саналады. Шеңбер геральдика элемент! ретінде көп жерде қолданылады,
алайда, шыгыс көшпенділері үшін ол қүрмет пен мәртебеге ие. Шенбер 
өмф мен мэңгішктің белгісі. Елтаңбшыздың негізгі идеясьга көтеріп тар- 
ган непзп элемент — шаңырақ болып табылады. Шаңьфақ —  огбасы бере- 
квсшің, бейбгашліктщ, байсалдылықтъщ белгісі. Аса шеберлікпен және 
әсем орындалган түндік көгілдір, бейбіт аспан аясындаты шұтылалы күнді 
көрсетш Т5Д). Елтаңбаның көк әлеміне шаңырақтан таратан уықтар өмірдің 
бастауы мен жылуын берер күн сәулелерін еске салады. Авторлар қазақ от- 
оасының маңызды бір бөлігі — керегені де сәтті орналастыра білген. Ша- 
ңыракгың күлдіреуіштері оньщ беріктігш қамтамасыз ётетін үш жүздің 

фліпн білдіреді. Геральдика тілінде авторлар қазақ халқының бейбіт
| | П |



өмірді қалайтынын көрсете білген. Республиканың барлық халқын Казах
стан аттьі ортақ үйіміздің беріктігін баяңды ету үшін бір шаңырақтың ас- 
тына бірігуге шақырады. Жаралған намыстан қаһарман халықпыз ... (бір- 
інші тармагьгаан шыққан атау) — 1993-2006 жж. Қазақстан Республикасы- 
ның Мемлекеттік Әнұраны ретінде қолданған ән. 1993 ж. бастап Қазақстан 
Республикасының Мемлекетгік Әнұраны ретінде қолданған. 2006 ж қаң- 
таР айь,нан бастап Менің Қазакстаным энінің жаңа нұскасы энұран етіп қа- 
былданды. Әнін 1944 ж. композиторлар Мұқан Төлебаев, Евгений Бруси
ловский және Латиф Хамиди жазған. Сөзін 1992 ж. ақындар Мұзафар 
Әлімоаев, Қадыр Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев және Жадыра Дәрі- 
баева ұсынған. Менің Қазақстаным» — Қазақстан Республикасының 
мемлекетгік энұраны. Әнұранның осы нұсқасы 2006 ж. қаңтардың 7-ші
күнінде қабылданған. Сөзі Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Назарбаев, 
Сазы Шамшы Қалдаяқов.

Тәуелсіз Қазақста 
ұлттары мен діні

В Ш й  Ш Ш  2 0 0 6  * •  Ш Ш  И 1  '  ‘ К ү Н І В Д е  В Яхалы ксаны 15301400 м ьт адамды к»ады. Оныц ішіщв, 8763,9 мың 
ЩШ о) адамдьі тұрғындар, 6537,5 мың адамды (42,7 %) ауылдык
тұргындар кұрап отьго. 2006 * и Пн»» г Ш і ............ 1 ’ Ш  ^ ,лдык
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1037 (1021) нәресте шетінеді. Цифрлар тілімен айтқанда, барлык нәресте- 
лер өлімінің 50,6 % (48,9 %)-ы осы жағдайға тиесілі болып табылады. Би- 
ылғы жартыжылдықга некелесу мен ажырасулар саны, тиісінше 54994 
және 17467 (48271 жэне 15183) қүрады. Некелесу мен ажырасудың жалпы 
коэффшщенті 1000 түрғынға 8,5 (7,7) некені және 2,3 (2Л) ажырасуды кү- 
рады. Елде халық көші-қонының оң айырымы сакталып Келеді, 2006 жыл- 
дың 1 жартыжылдықтағы оның шамасы 18746 (14148) адамды қүрады. 
2006 жылы қаңтар-маусым аралығында Қазақстанға келгендер саны 2005 
жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 5008 адамға немесе 13,2 %-ға, ал 
Қазақстаннан кеткендер саны 9606 адамға немесе 1,7 есе азайды. ТМД ел- 
дерінен келгеңдер мен сол елдерге қоныс аударғандар үлесі олардың жал
пы санына шаққанда, 86,1 % және 87,9 % (88,7 % және 6(5,4 %) қүрады. Ал 
ел шгіндегі көшіп-қонушылардьщ саны 137220 (13101^9) ацямдм құрап 
отырған жайы бар. /

Ұлттық құрамы Қазақстанда 120-дан астам үлт (этностар мен этника- 
лық топтар) өкілдері түрады. 2006 жьшдьщ 1-шілдесіңдегі жағдай бойын- 
ша қазактардың саны 9008,0 мың адамды, орыстар — 3962,1 мың, украин- 
дар— 444,7 мың, өзбекгер— 433,5 мың, ұйғырлар— 231,4 мың, татар- 
лар —  229,1 мың, немістер — 222,5 мьщ адамды қүрады. Республика хал- 
қының жалпы санында ең көп үлес салмақты қазактар —  58,9 % және 
орыстар — 25,9 % алып отыр. Басқа этностар мен этникалық топтар үле- 
сіне республика халқыньщ 15,2 % тиесілі болып табылады. 2006 жт>тппт.тң 
1 -қаңтарындағы жағдаймен сапыстырғанда қазақтар саны 94,7 мың адамға, 
немесе 1,1 %,-ға, тиісінше өзбектер — 4,6 мың, немесе 1,1 %-ға, үйғыр- 
лаР — 1>6 м ы ң , немесе 0,7 %-ға өсті; ал орыстардың саны 17Д мың адамга, 
немесе 0,4%-ға, тшсінше украиндар—  4,1 мың, немесе 0,9%-ға, та- 
тарлар — 0,5 мың, немесе 0,3 %-ға және немістер — 0,2 ш,щ, немесе 0,1 %- 
ға азайды. 2009 халық санағы боЗынша Қазақстан Республикасының халқы 
16 304 840 санына тең. Қазақстан жүртында 73 % мұсылмандар, 25 % пра- 
вослав христиандар, 2 % протестанттар бар. Елде дінге щек қоймаған. Хал- 
қының негізгі бөлігі мұсылмандар болсада, ҚР зайырлы мемлекет. Осының 
зардабынан елге дәстүрлі емес діндер таралуда.

Бақылау және өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:
' К

1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Рәміздерінің туған күні 
ретінде қандай күн саналмақ?

2. Қай жылы Жоғарғы Кеңестің сессиясында түщъпп рет қазақ мем- 
лекетплігінің егемендігі турапы мәселе қаралады?



3. Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымына муше болып қай жылы 
енді?

4. Қазакстан Тәуелсіздікке қай жылы қол жеткізді?
5. Қазакстан ЕЫҚ¥ кашаннан бастап төрағалық ете бастады?
6. Мемлекеттің сыртқы саясаты: мәні жэне калыптасуы, әдістері мен 

қызметгері. ‘
7. Қазіргі кезеқдегі Қазақстанньщ сыртқы саясаты.
8. Қазақстанның әлемдік қауымдастыкта алатын орньі қандай?
9. Қазіргі кездегі жаһандык мәселелер және олардың халықаралық 

саясатқа және халықаралық қатынастарға эсері.
10. Халыкаралық кайшылыктың себептері, олардьщ түрлері, шешу 

жолдары.
11. Сыртқы саясат, хальгқаралық саясат, халықаралык қатынастар 

ұғымдарының айырмасы қандай?
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