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АЛҒЫ СӨЗ

Қазақстан Республикасы егемендігін алғаннан бастап еліміздің барлық
саласы түбегейлі өзгеруде. Осыған байланысты саяси, экономикалық жəне
əлеуметтік жүйесі əлемдік өркениет үлгісінде қайта құрылып жатыр. Сонымен
қатарласа Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында талай реформаларды бастан
кешіре отыра көптеген жаңа пəндер орын тауып келеді. Соның ішінде ерекше
орын алатын саясаттану ғылымы.

Саясат – қоғам, мемлекет жəне əрбір азаматтың тіршілігінің негізі.
Əсіресе саясаттың рөлі мен маңызы, қоғамның негізгі құндылықтары мен
идеалдарының өзгеріске ұшыраған, өтпелі тарихи кезеңдерінде ерекше мəнге ие
болады. Мұндай түбегейлі өзгерістерді жас егемен Қазақстан Республикасы да
басынан кешіруде. Қоғамның рухани жəне интеллектуалдық жағынан жаңарып,
əлеуметтік жəне гуманитарлық құндылықтарын қайта қарап қалыптастыруда,
саясаттану ғылымның өзектілігі даусыз.

Қазіргі қоғамның саяси шындығын шынайы түрде ашу саясаттанудың
басты мақсаты болып табылады.

Саясаттану курсы студенттерге билік, азаматтық қоғам, құқықтық
мемлекет, саясат, саяси жүйе түрлері, саяси режимдер, саяси мəдениет, қазіргі
қоғамның саяси институттарымен қоғамдық даму мəселелерін түсінуге
көмектесуі тиіс.

Саясаттанудың бір бөлімі – саяси ойлар студенттерге саясатты белгілі бір
тарихи кезеңдердегі жүйелі саяси парадигмаларын анықтауға мүмкіндік береді.

Саясаттануды оқып – үйренуші студент кең көлемде білімді ғана емес,
сонымен бірге ғылыми талдау əдістерін үйреніп, қоғам мен мемлекетті
болашақтағы саяси дамуын болжай алатын, қазіргі саяси құбылыстарға
творчестволық талдау – зерттеу жасай білетіндей болуы керек.

Пəннің мақсаты теориялық мəселелерді студенттерге ұғынықты
түсіндіріп оқытып қана қоймай, олардың білімін іс жүзінде қоғам өміріне
пайдалана алатындай дəрежеге жеткізу. Біздің заманымызда қандай кəсіппен
айналысқанына қарамастан саяси білім мен мəдениет əр адамға қажет. Себебі
ол қоғамда тұрып, тіршілік еткендіктен басқа адамдармен жəне мемлекетпен
сөз жоқ, бірлесіп əрекет жасау керек. Мұндай білімі жоқ адам саяси істерде
амал – айла, құлықтың құлы болып кетеді. Оны саяси жағынан белсенді күндер
өз мақсатына пайдаланып, ойындағысын істейді. Білу жəне меңгеру саяси
ғылымның негіздірін игеру арқылы, əсіресе, қазіргі өтпелі кезеңде күрделі
қоғамдық саяси жағдайда еркін бағдар ұстап, іс-əрекет жасауға, ішкі жəне
сыртқы саясат құбылыстарын дұрыс ұсынуға, басқа адамдардың құқықтарын
қадірлей отырып, өзінің мақсат мүддесін қорғауға кең жол ашады.
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1 ТАҚЫРЫП. САЯСАТТАНУ ҒЫЛЫМ РЕТІНДЕ

1.1 Саясаттану, оның пəні мен əдістері
1.2 Саяси ғылымның құрылымы
1.3 Саясаттанудың негізгі қызметтері

1.1 Саясаттану, оныңпəні	мен	əдістері

Саясаттану, антикалықта пайда болып (Платон, Аристотель, Цицерон),
Батыс Европа мен АҚШ – та қалыптасты. XX ғасырдың басында саясаттану
бөлек академиалық пəн ретінде толық бөлініп шықты. Бұл ғылымның
халықаралық мəртебе алып, толыққанды қалыптасуына ЮНЕСКО – ның
басшылығымен 1949 жылы құрылған саяси ғылымдардың халықаралық
ассоциациясы зор рөл атқарды. Бүгінгі таңда АҚШ – тың, Шығыс елдерінің
барлық жоғары оқу орындарында саясаттану жеке пəн ретінде оқылады,
əлемнің ең ірі университеттері оған мамандар дайындайды.

Бұрынғы Кеңес елінде бұл ғылымды партияға, халыққы қарсы,
буржуазиалық ғылым деп айдар тағып, оқытпаған болатын. Кеңес Одағы
қирағаннан кейін, 1990 жылдан бастап ТМД-ның елдерінде саясаттану оқытыла
бастады. Қазір Қазақстанның барлық жоғары оқу орындарында бұл ғылым жеке
пəн ретінде өтілуде. Саясаттану қазіргі қоғамдық жəне саяси құрылыстың мəн –
мағынасын терең түсініп – білуге, адамдардың өмірінде алатын орнын,
атқаратын рөлін айқындауға, оларға сан түрлі құқықтары мен бостандықтарын
дұрыс пайдалануға мүмкіндік береді. Саясаттану сөзі гректің «саясат» жəне
«ілім» деген сөздерінен шыққан, саясат туралы ғылым деген мағынаны
білдіреді. Ол саясаттың адам жəне қоғам арасындағы қарым – қатынастары
туралы жинақталынған ғылым жəне саяси биліктің қалыптасу мен даму
заңдылықтарын, оның жұмыс істеуі мен пайдалануын, түрлері мен əдіс –
тəсілдерін зерттейді.

Саясат, қоғам өмірінің саяси өрісі саясаттанудың объектісі болады. Саяси
биліктің қалыптасу, қызмет ету, өзгеру заңдылықтары саясаттанудың пəні
болады. Саясаттану саяси құбылыстар мен өзгерістердің мəн – мағынасын
түсініп – білу үшін бірталай əдістерді пайдаланады.

Саяси құбылыстарды жəне процестердi əр түрлi əдiстер, яғни метод (грек.
Methodos – зерттеу жолы) арқылы зерттейдi. Əдiстер арқылы логикалық
операциялар өткiзiледi. Саясаттануда ең бiрiншi құнды – нормативтi амал
қолданды: саяси əрекеттер нормаларға жəне жалпы қоғам теңдiктерiне
талпынуы қажет. Ең бiрiншi идеалды саяси тəртiп ұйымдастыру қажет, жəне
шын мəнiсiнде болатын қатынастар. Тарихи əдiстердi қолдану барысында, яғни
өткен замандағы саяси құбылыстардың пайдалы əдiстерiн қазiргi кездегi саяси
құбылыстардың пайдалы əдiстерiн саяси проблемаларды шешуде қолдану. Оны
ең бiрiншi Н. Макиавелли қолданды. Əлеуметтiк əдiстерде саяси ғылымның
дамуына үлес қосты, яғни ол арқылы өмiр сферасын, мемлекеттiң əлеуметтiк
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табиғатын, оның билiгi мен басқаруын зерттейдi. Антропологиялық тəсiл
немесе əдiс саяси өмiрдегi адамзаттың, яғни адамның сапасы биоəлеуметтiк
дамуы болып зерттеледi. Бихевиористiк əдiс ХХ ғ. 20-30 жылдарында пайда
болды. Ол саяси тəртiптi, яғни жеке тұлғаның немесе топтың өзiндiк тəрбиесiн
зерттейдi.

Бихевиоризмге сəйкес:
- Саяси ғылымның жұмысы – болып жатқан құбылысқа бейне беру.
- Iс-қимылдың өзi «стимул» жəне «реакция» қарым-қатынасын

анықтайды.
- Саяси тəртiптiң негiзiнде мотивтер жатыр.
Бихевиористі əдiс саясат дүниесiн бiртұтас ретiнде көрсете алмады,

сондықтан 50-60 жылдары ХХ ғ. ортасында жүйелi қатынас енгiзiлдi. Бұл
жүйеде саясаттың құрама бөлшектерiнiң iшкi байланыстары ашылып, оның
сыртқы ортаға əсерiн зерттейдi.

Қоғамның дамуы барысында саясаттың орнын белгiлейдi.
Саяси ғылымның ең маңызды əдiсi – психоанализ. Оны негiздеушi

австриялық врач-психиатр З. Фрейд:
- Саяси əрекеттердi иррационалды факторды, яғни саяси

тəрбиедегiпсихологиялық механизмдi ескерген жөн.
- Тұлғаның саяси қылығы негiзiнен адам мінезіне байланысты.
Ресей саяси ғылымына салыстырмалы əдiс сəйкес келедi. Бұл құбылыс

басқа мемлекеттердегi дамымалы əдiстердi қолдана отырып Ресейдiң құқылы
демократиялық мемлекет құруына үлес қосады. Саяси ғылым қоғам арасында
əлеуметтiк мəнiсi бар қызметтерді атқарады (лат. Functio-атқару). Саясаттану
қызметтерiне мыналар жатады:

- Танымдық - теоретикасы – ол мемлекеттiк қатынастар табиғаты мен
саясиқұбылыстары туралы бiлiмнiң жиналуы жəне қоғамның даму эффект
түрлерiн зерттейдi.

- Болжамдық – ол берiлген саяси шешiмдердi қабылдау негiзiнде
дүниежүзiндегi саясаттың дамуы мен оның қоғаммен қызығушылығын зерттеу.

- Тəжірибелік – ол қоғамның шын мəнiсiндегi алдын ала
диагностикажүргiзуiн анықтайды, яғни əлеуметтiк процесс жүруi.

- Мəдени қызмет – ол мемлекет азаматтарына керектi бiлiм, яғни билiк,
құқық, мемлекет пен қоғам арасындағы қатынастың пайда болуын, қолдануын
үйрену.

Əдіс деп зерттеу жүргізуді ұйымдастыру тəсілін айтады. Оларға
салыстырмалы, жүйелеу, социологиялық, тарихи, бихевиористік, нормативтік
жəне тағы баска əдістер жатады.

Салыстырмалы əдіс əр түрлі елдердегі саяси құбылыстарды салыстырып,
олардың жалпы жақтарын жəне жеке ерекшеліктерін ажыратуға мүмкіндік
береді.

Жүйелеу əдісі саяси құблыстарды басқа қүрделі құрылымының бір бөлігі
ретінде қарап, оны құрайтын элементтердің əлеуметтік өмірдегі орнын,
қызметін қарастырады.
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Социологиялық əдіс саясатты қоғам өмірінің экономикалық, əлеуметтік
құрылым, мəдени жəне т. б. жағдайына байланысты анықтайды.

Тарихи тəсіл саяси құбылыстарды мерзімі жағынан дəйекті, заманына
қарай, бұрынғы, қазіргі жəне болашақтың байланымын айқындай отырып
қарастырады.

Бихевиористік əдісі жеке адамдар мен топтардың іс - əрекетін, белгілі бір
саяси жағдайларда адамдардың өздерін өздері қалай ұстауын талдауға
негізделеді.

Нормативтік əдіс қоғамның игілікті ең мол қамтамасыз ететін немесе
адамға əуел бастан тəн ажыратылмас табиғи құқықты іске асыруға барлық
мүмкіндікті жасайтын саяси құрылыстың түрін іздейді.

Диалектикалық - материалдық əдісі табиғаттағы, қоғамдағы жəне
санадағы құбылыстар мен процестерді бірімен – бірі тығыз байланыста жəне
үздіксіз даму жағдайында болады деп санайды. Қазіргі демократиялық
мемлекеттерде саясатқа байланысты жағдайларды зерттегенде сан түрлі
əдістемелерді пайдаланады.

Басқа қоғамдық ғылымдардың ішінде саясаттанудың орны ерекше.
Себебі, адамзат тарихында саясат негізгі рөл атқарады. Саясатқа берілген
анықтамаларды екі топқа бөлуге болады. Мемлекеттік іс – əрекет пен саясатты
байланыстыру біріншісіне жатады жəне бұндай көзқарас, антикалықта пайда
болып, бүгінгі күнде өзінің мағынасын жоғалтқан емес.

Ежелгі грек тілінде саясатты «мемлекет басқару өнері» немесе
мемлекеттің аумағы шегінде (ішкі саясат) жəне одан тыс жерде (сыртқы саясат)
оның мақсаттарын белгілі бір əдіспен жүзеге асыру дегенді білдіреді.
Саясаттың негізгі элементі билік болу себебінде, саясатты саяси билікпен
байланыстыру екіншісіне жатады жəне бұл көзқарас бүгінгі күнде біріншісіне
қарағанда артығырақ болады. Себебінде, саяси биліктің институттары арқылы
өздерінің мүдделерін іске асыратын əртүрлі топтардың əрекеттестерінің өрісі
саясат болады деп белгілейміз.

Саясаттанудың ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуының негізгі
кезеңдерін өткен заманда ғұлама ғалымдардың, данышпан дарындардың саралы
саяси ой – пікірлерін оқып үйренудің манызы зор. Саяси ғылымның дамуының
негізгі кезеңдері:

1. Ежелгі Шығыстың саяси ойлары.
2. Ежелгі Греция мен Римнің саяси ойлары.
3. Орта ғасыр мен Кайта өрлеу дəуіріндегі саяси ой – пікірлері.
4. Жаңа замандағы саяси ой.
5. Қазіргі саяси концепциялар мен теориялары.
АҚШ-да Колумбия колледжiнде 1857 жылы Ф. Либер тарих жəне саяси

ғылыми кафедрасы негiзделдi. Бұл құбылыс политологияның өзiндiк
академиялық пəні туғандығын көрсетедi. 1948 жылы ЮНЕСКО ұсынысы
бойынша Парижде халықаралық колоквиум өткiзiлдi, бұл жиналыста Еуропа
жəне Америка саясаттанушылары саяси ғылымның мəселелерін талқылады. Бұл
жиналыста «саясат ғылымы» терминiн қолдануда келiсiм бердi, ал оның пəнi
ретiнде мыналар ұсынылды:
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- Саяси теория (саяси теория жəне идея тарихы);
- Саяси институттар (конституция, орталық басқару, аймақтық

жəнежергiлiктi басқару, экономикалық жəне əлеуметтiк басқару, т.б);
- Партиялар, топтар жəне қоғамдық пiкiр (саяси партия, топтар

жəнеассоциациялар, басқару жүйесiне азаматтардың қатысуы);
- Халықаралық қатынастар (халықаралық саясат, саясат жəне

халықаралықұжымдар, халықаралық құқық).
Саясаттану анықтамасы бiр дауыспен қабылданған, яғни бұл ғылым саяси

ұйымдарда билiк орнатуды құратын, оны бөлшектерге бөлiп, шын мəнде
шығарады. Бұның өзiнде институттар, қоғам жəне жеке тұлға қатысады.

Саясаттану пəнiне айтарлықтай бiр пiкiр алынбайды, яғни саясат
ғылымын зерттеуде екi көзқарас бар.

- Саясаттану – мемлекет туралы ғылым, яғни оның пəнi тар
мағынадаберiледi. Бұл дəстүр Аристотельмен қаланған.

- Саясаттану – билiк туралы ғылым. Бұл түсiніктi Н. Макиавелли
негiздеген. Бұл саладағы саясаттану пəнi кең мағынада берiлген.

Əр мемлекеттерде жəне ұлттар арасындағы əлеуметтiк-экономикалық,
мəдени шарттарда билiк институты құрылуда. Бұл құбылыстар саясаттану
дамуында еуропалық жəне америкалық мектептер деп бөледi.

- Еуропа дəстүрiне сəйкес саясаттану – саяси тарихы, саяси
философиясы,саяси социология, т.б туындылары бар саяси ғылым. Еуропалық
саясаттанушылық мектебi үшiн жалпы əлеуметтiк, философиялық аспектiлер,
мемлекет əрекеттерiн жəне басқа саяси институттарды зерттеу жатады.

- Американдық саяси ғылымға жоғары бағдарлама мен қорытынды
функциялары қасиеттерi тəн. Американдық зерттеушiлерi саясаттану ғылымын
психологиялық, функционалды жағынан қарастырды. Мысалы, Т. Парсонс
жəне Р. Даль билiктiң басты функциясын ресурстардың бөлiнуi мен жалпы
қоғамдық тəртiптiң болуында көредi. Басқа американдық саясаттанушы
Д. Истон саяси ғылымның пəнiн тəсiлдер ретiнде көрген, өйткенi əр түрлi
тəсiлдердi қолдана отырып қоғамға, билiк институттарына қандай да шешiм
қабылдаған.

Саясаттану басқа қоғамдық ғылымдармен тығыз байланыста дамиды.
Себебі олардың бəрінің зерттеу объектісі ортақ - қоғамдық өмір. Олар бірталай
ортақ ұғымдарды да пайдаланады. Бірақ та əрбір қоғамтану ғылымының өзіндік
пəні бар. Сондықтан саясаттанудың басқа гуманитарлық ғылымдар арасындағы
ерекшелігін, алатын орнын анықтап алған лəзім.

Саясаттану ең алдымен фəлсафамен (философиямен) тығыз байланысты.
Фəлсафа - табиғат, қоғам жəне таным дамуының неғұрлым ортақ зандылықтары
туралы ғылым. Ол тіршіліктің, түпкілікті себептерін, рухани байлықтардың
негізінде не жатқанын жəне т. с. с. ашып, дүниеге тұтас көзқарас туғызады.
Сондықтан, ол басқа пəндер сияқты саясаттануға жалпы əдістемелік ғылым
болып келеді. Ол саясатты фəлсафалық тұрғыдан дəлелдейді, саяси құбылыстар
мен процестерді талдауға дүниетанымдық бағдар береді. Бірақ ол мəселелерді,
кұбылыстарды, өмірдің жекелеген жақтарын қарастырғанда өзінің өресі
тарлығын байқатады. Саясаттану қоғам өмірінің саяси саласындағы жалпы
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заңдылықтарды нақтылайды, айқындайды, саяси танымды тереңдетеді, саяси
көзқарасты қалыптастырады. Сайып келгенде, саясаттану өмірдің жалпы
жақтарын карастырғанда фəлсафа тұжырымдарына сүйенеді, ал саясаттың
нақтылы жақтарына келгенде фəлсафа саясаттануға жүгінеді.

Саясаттану экономикалық, теориямен өзара байланысты. Саяси экономия
саяси процестерді экономикалық тұрғыдан дəлелдей отырып, ол процестердің
негізінде əр түрлі əлеуметтік топтардың өз мүдделерін жүзеге асыру үшін
күресіп жатқанына көз жеткізеді. Саясаттану экономикалық, саясатты дайындау
жəне іске асыру, ол процестерді мемлекеттік реттеу принциптерін ғылыми
түрде негіздейді.

Саясаттану құқықтық ғылыммен тығыз байланысты. Құқық, адамдардың,
қоғамдағы қатынастары мен тəртібін, жүріс-тұрысын реттейді. Ол саяси
шешімдерді дайындап, іске асырудың кұқықтық тетіктерін көрсетеді, құқықтық
жəне мемлекеттік нормалар мен институттардың қиысқан, түйіскен жерлерін
қарастырады. Құқықты К. Маркс заңға айналдырылған экономикалық үстем
таптың еркі деп атаған.

Саясаттану құқықтануға жалпы теория, оның теориялық-əдістемелік
негізі іспеттес. Саяси үкіметжүйесінсіз əлеуметтік, оның ішінде құқықтық
ережелер мен қатынастар жалпыға міндетті сипат алып орындалмайды.
Сонымен қатар, құқықтық тұрғыда қалыптаспай саяси өкімет те əдеттегі
қызметін атқара алмайды.

Саясаттануға жақын ғылымдардың бірі - əлеуметтану (социология).
Саясаттану саясатты белгілі бір зандылықтарға бағынып, іс жүзінде белгілі бір
принциптерді жүзеге асыратын, дамып, өзгеріп отыратын процесс ретінде
карайды. Ал əлеуметтану оған процесс ретінде емес, адамдық өлшем ретінде
қарап, əлеуметтік ортаның саяси салаға етер əсерін зерттейді. Оның
айналысатын мəселелері адамды жəне қауымдастықты дамытуға саясат не бере
алады жəне саясатты жетілдіру үшін адамдар не істей алады. Сайып келгенде,
саясаттанудың негізгі назары саясатта болса, əлеуметтанудың назары саясатты
жасаушы адамда болады. Олардың арасындағы байланыс əсіресе, саясаттануды
сандық əдіс-тəсілдерді пайдалануға байланысты күшейе түседі.

Тарих болса жүйелі, дəйекті түрде оқиғаның болған уақытына
байланысты саяси институттар мен идеялардың дамуы туралы деректерді
жинап, суреттейді.

Аты аталған ғылымдармен қатар саясаттану басқа да адамгершілік
ғылымдарымен байланысты. Солай бола тұра саясаттанудың өзіне тəн зерттеу
объектісі бар. Оған қоғамның саяси саласы, ондағы болып жатқан барлық саяси
құбылыстар мен процестер жатады.

Қазір еліміз тəуелсіздігін алып, шын мəнінде, демократиялық жолға түсіп
жатқан кезде азаматтық қоғам, құқықтық мемлекет орнату үшін саясаттану
пəнін окыпүйрену болашақ, мамандарға ауадай қажет.

Бұрынғы Кеңес Одағында саясаттану буржуазиялық ілім, ғылымға қарсы
теория деп саналып, ол оқу орындарында оқытылмады. Коммунистік Партия
бұқараның саяси сауатын көтеруге мүдделі болмады. Себебі, халықтың, саяси
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мəдениеті жоғары болса, тоталитарлық кұрылыстың өзі көпке шыдамаған болар
еді.

Əкімшілік экономикадан нарықтық шаруашылыққа, тоталитарлық
жүйеден демократиялық құқықтық мемлекет құруға өту жұртшылықтың саяси
мəдениетін түбегейлі өзгертуді талап етеді. Саясаттануды оқып үйрену саяси
шыдамдылықты, келісімге, ымыраға келуге дайын болуды, өркениетті жəне заң
шеңберін де, демократиялық институттар арқылы өз мүдделерін білдіріп,
қорғай білуді, əлеуметтік шиеленістердің алдын алып, болдырмай немесе
оларды ауыртпалықсыз жеңілірек шешу сияқты қасиеттерді қалыптастырады.

Қазіргі демократиялық мемлекеттерде саяси оқу институттарының
қызметі негізгі адамгершілік құндылықтарды, əсіресе, əрбір тұлғаның еркіндігі
мен абыройын, оның табиғи, ажырамас құқықтарын мойындап, қадірлеуге
негізделеді.

Саяси білім азаматқа өмір сүріп отырған қоғамдық жəне саяси
құрылысты, мемлекеттегі өз орны мен рөлін, кұқығы мен міндеттерін дұрыс
ұғынып, жете түсінуге көмектеседі. Оның мақсаты - адамды күрделі
əлеуметтік-саяси жағдайда лайықты жөн таба білуге, басқа адамдардың
мүдделері мен құқығын сыйлай отырып, өз мүддесін қорғай білуге үйрету.
Сонымен катар, ол азаматтарды демократиялық тəртіпті жəне оны қамтамасыз
ететін мемлекеттік, қоғамдық ұйымдарды сыйлауға баулиды. Себебі, берік
саяси тəртіпсіз жеке адамның шын мəніндегі еркіндігі болуы мүмкін емес.

Бұрын саяси білімнің мақсатын негізінен азаматтардың арасында
«этикалық парызды» насихаттауға, оларды мемлекет жəне оның шығарған
заңдарын сыйлаушылықты, азаматтық міндеттерін орындауға əрқашан дайын
болуды калыптастыруға саятын. Ең алдымен тек мемлекеттің қажеттілігін
ескеретін мұндай тəсіл, көзқарас Еуропада, əсіресе Германияда, XX ғасырдың
60-жылдарына дейін орын алды. Ал АҚШ-та көптеген жылдар бойы саяси
білімнің пайдалы нəтижеге жетуді көздеген прагматикалық бағыты басым
дамыған. Ол азаматтарды өзінің өмірлік мəселелерін басқа адамдармен
өркениетті қарым-қатынаста, ынтымақтастықта шешуді үйретеді. Əртүрлі дау-
дамай, шиеленістерді онша ауыртпалықсыз, қатты қиналтпай реттеуге баулиды.
Қазір демократиялық елдерде саяси білім жүйесі еуропалық жəне америкалық
ғұрыптарды біріктіруге, бүкіл мемлекетпен қатар жеке тұлғалардың мүдделерін
үйлестіре, ескере отырып шешуге тырысады.

Біздің заманымызда қандай кəсіппен айналысқанына қарамастан, саяси
білім мен мəдениет əр адамға қажет. Себебі, ол қоғамда тұрып, тіршілік
еткендіктен басқа адамдармен жəне мемлекетпен сөз жоқ бірлесіп əрекет етуі
керек. Мұндай білімі жоқ адам саяси істерде амал-айла, қулықтың құлы болып
кетеді. Оны саяси жағынан белсенді күштер өз мақсатына пайдаланып,
ойындағысын істейді.

Азаматтардың көпшілік саяси сауаттылығы қоғам үшін де қажет. Саяси
сауаттылық қоғамды бір адамның дара əкімшілігіне негізделген үкімет
жүйесінен, қатал, деспоттық басқарудан, адамгершілікке қарсы, мемлекеттік
жəне қоғамдық ұйымдастырудың экономикалық тиімсіз түрлерінен
сақтандырады. Сондықтан адамдарды біріктіріп бір мемлекеттің ішінде
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өркениетті өмір сүруге тек жеке адам ғана емес, бүкіл қоғам мүдделі жəне ол
осы бағытта талмай тиімді жұмыс істеуі тиіс.

1.2. Саяси ғылымның құрылымы

Саясаттану саясат туралы ең бiлiмдi ғылым болып есептеледi. Басқа
əлеуметтiк бiлiм түрлерiне қарағанда саясаттанудың өзiндiк арнаулы ерекшелігі
болады, яғни саясат қоғамындағы табиғат, шарт жəне билiк технологиясы.
Саясаттану саяси əрекеттердi зерттей отырып, бiрнеше пəнге бөлiнедi:

- Саяси философия – ол саясат аспектiнiң дүниежүзiлiк
құндылықтарын,саяси идеяларды, нормаларды зерттейдi.

- Саяси тарих – ол əлеуметтiк емес, саяси институттар мен ұжымдардың
даму тарихын, əр кезеңдегi революциялық өзгерiстерi мен себептерiн зерттейдi.

- Саяси теория – ол билiк ұжымындағы анализ түрлерi мен формаларын,
саяси субъектiлердi, мемлекет жəне құқық теориясын, т.б зерттейдi.

- Саяси зерттеу теориясы – ол саяси идеялардың пайда болуы мен дамуын
зерттейдi.

- Саяси психология – ол саяси тəртіптiң субъективтi тетігін зерттейдi
жəне өзара қатынасын ашады.

- Қолданбалы саясаттану – ол өткен ғасырдағы 60-жылдары саяси ғылым
iшiнде негiзделдi. Ол психология, əлеуметтану, кибернетика нəтижелерi
барысында нақты саяси мəселелерді шешедi.

- Саяси əлеуметтану – ол əлеуметтану мен саясаттанудың аралық өнiмi
болады. Ол саясатқа қатысушылардың қызығушылығы мен олардың
пiкiрлерiнiң мазмұнын зерттейдi. Саясаттану мен саяси əлеуметтану
арасындағы айырмашылықты американдық социологтар С. Липсет жəне
Р. Бендикс айтулары бойынша «саяси ғылым мемлекет бастап оның қоғамға
деген əрекетiн зерттейдi, ал саяси əлеуметтану қоғамнан бастап, оның
мемлекетке тигiзетiн əсерiн зерттейдi».

Саясаттану саясатты зерттей отырып үш деңгейдегi бiлiммен шектеледi.
- Философиялық, мұнда билiк пен мемлекеттiң мəнiсiн, табиғатын

жəнемiндеттерiн анықтайды.
- Теориялық, мұнда əр саяси институт пен субъектiнiң орнымен, оның

рөлiжəне де билiк қатынастағы функциялары анықталады.
- Социал, яғни əлеуметтiк, мұнда саяси əсерлердiң себебi мен

салдарынжəне тұлға мен топтың тəртiбiн анықтайды.

1.3 Саясаттанудың негізгі қызметтері

Саясаттанудың пəні жөнінде алыс, жақын шетелдік болсын, біздің елдің
ғалымдарының арасында болсын бірыңғай, жалпы жұрттанып, мойындаған
анықтама, тоқтам жоқ. Оның ауқымы мен мазмұны, қарастыратын мəселелер
шеңбері, жеке ғылыми пəн ретінде ерекшелендіретін белгісі, өлшемі не болуы
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керек деген сауалдар төңірегінде бірталай көзқарастар бар. Кейбір ғалымдар
оған қоғамда билікті жүргізетін немесе оған əсер ететін мемлекет, партиялар
жəне басқа саяси институттар туралы ғылым ретінде карайды. Əлбетте,
саясаттанудың бұл мəселелермен айналысатынында дау жоқ. Дегенмен, оның
өрісін тек солармен шектеуге əсте болмайды. Себебі, ол солармен қатар жалпы
саяси теориялар мен нақтылы саяси іс-əрекеттерді, саяси процестер мен
жүйелерді, халықаралық катынастарды да зерттейді, ел аралық салыстырмалар
да жүргізеді. Сондықтан мұндай көзқарас саясаттануға тар мағынасында
қараған болып шығады.

Саясаттануды зерттейтін ғалымдардың көпшілігі (үшінші топ) бұл
ғылымды саясат туралы жалпы, оның барлық көріністерін қамтып, тəртіпке
келтіретін, жинақтап біріктіретін ғылым деп санайды. Бұл пікірді Біріккен
Ұлттар Ұйымының Білім беру, ғылым жəне мəдениет мəселелері жөніндегі
ұйымы (ЮНЕСКО) басшылығымен 1948 жылы Парижде өткен
саясаттанушылардың Халықаралық коллоквиумы да мақұлдады. Оған
қатынасқан дүниежүзінің белгілі ғалымдары саясаттану пəні мына бөлімдер-
ден тұрғанын жөн деп тапты: 1) саяси теориялар (олардың пайда болуы, дамуы
жəне қазіргі кездегі қызметі); 2) саяси институттар (конституциялар, аймақтық
жəне жергілікті басқару; көпшілік əкімшілігі, саяси институтгарды салыстырып
зерттеу); 3) партиялар мен қоғамдық ұйымдар; 4) қоғамдық пікір; 5)
халықаралық саясат (халықаралық ұйымдар мен халықаралық кұқық).

Саясаттану пəні қоғамның саяси саласын, оның даму заңдылықтарын,
казіргі саяси өмірді ұйымдастыруды, басқаруды, оның құрылысы мен жұмыс
істеуін зерттейді. Ол адамзаттың демократиялык қоғамдағы құқығы, еркіндігі
мен міндетгері, жеке адамның саяси-құқықтық жағдайы, оның саяси өмірге
қатынасу тəсілдері, саяси өзгерістердің түрлері, саяси мəдениетті қалып-
тастырудың мазмұны мен жолдары, қазіргі замандағы сан түрлі саяси идеялық
көзқарастар, жаңаша саяси ойлаудың мəні, қазіргі дүниежүзілік дамудың
қозғаушы күштері туралы түсінік береді. Ол бұрынғы жəне қазіргі саяси
жүйелерді, адамның санасындағы, көзқарасындағы, мақсат-мүддесіндегі жəне
мінез-кұлық, іс-əрекетіндегі саяси өзгерістерді қарастырады. Ол, бір жағынан,
жиналған деректерді қорытады, екінші жағынан, құбылыстардың өзара
ұқсастығы бойынша болашаққа болжам жасайды.

Сайып келгенде, саясаттану дегеніміз саясат туралы, саясаттың адам жəне
қоғам арасындағы қарым-қатынастары туралы жинақталған ғылым. Ол саяси
биліктің калыптасуы мен даму зандылықтарын, оның жұмыс істеуі мен
пайдалануын, түрлері мен əдіс-тəсілдерін зерттейді.

Саясаттану саяси құбылыстар мен өзгерістердің мəн-мағынасын түсініп-
білу үшін бірталай əдістерді пайдаланады. Əдіс деп зерттеу жүргізуді
ұйымдастыру тəсілін айтады. Оларға салыстырмалы, жүйелеу, социологиялық,
тарихи, бихевиористік, нормативтік жəне т. б. əдістер жатады.

Салыстырмалы əдіс əр түрлі елдердегі саяси құбылыстарды салыстырып,
олардың жалпы жақтарын жəне жеке ерекшеліктерін ажыратуға мүмкіндік
береді. Ол елдегі саяси тұрақтылықпен саяси жағдайды бағалауға, соның
негізінде нақтылы саяси шешімдер кабылдауға көмектеседі. Бұл əдістің
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əсіресеқазіргі Қазақстан Республикасында алатын орны зор. Себебі, жүргізіліп
жатқан саяси реформалардың табысты болуы көбіне басқа елдердің озық
тəжірибесін тиімді пайдалануға байланысты болмақ.

Жүйелеу əдісі саяси кұбылыстарды басқа күрделі құрылымның бір бөлігі
ретінде қарап, оны кұрайтын элементтердің əлеуметтік өмірдегі орнын,
қызметін айналадағы ортамен, басқа құбылыстармен байланысты зерттейді.

Социологиялық əдіс саясатты қоғам өмірінің экономикалық, əлеуметтік
құрылым, мəдениет жəне т. б. жағдайына байланысты анықтайды.

Тарихи тəсіл саяси құбылыстарды мерзімі жағынан дəйекті, заманына
қарай, бұрынғы, қазіргі жəне болашақтың байланысын айқындай отырып
қарастырады. Ол əр түрлі саяси оқиғаларды, процестерді, деректерді олардың
болған уақыт мезгілін еске ала танып білуді талап етеді.

Бихевиористік əдіс жеке адамдар мен топтардың іс-əрекетін, белгілі бір
саяси жағдайларда адамдардың өздерін өздері қалай ұстауын талдауға
негізделеді. Бұл əдісті жақтаушылар саяси қызметтің барлық түрлерін
адамдардың іс-əрекеттерін талдау арқылы түсініп білуге болады дейді.

Нормативтік əдіс (XIX ғасырға дейін жиі пайдаланылған) қоғамдық
игілікті ең мол қамтамасыз ететін немесе адамға əуел бастан тəн ажыратылмас
табиғи құқықты іске асыруға барлық мүмкіндікті жасайтын саяси құрылыстың
түрін іздейді.

Ал бұрынғы Кеңес Одағы кезінде ең дұрыс жəне мызғымас тəсіл болып
есептелген диалектикалық-материалистік əдіс болатын. Ол табиғаттағы,
қоғамдағы жəне санадағы құбылыстар мен процестерді бірімен-бірі тығыз
байланыста жəне үздіксіз даму жағдайында болады деп санайды. Бұл əдісті
ешкім жоққа шығармайды. Бірақ коммунистік көзқарас сияқты бір ғана бұл
əдістің шеңберінде қалуға жəне болмайды.

Жоғарыда аттары аталған əдістермен қатар басқа да əдіс-тəсілдер бар.
Бұлардың бəрі де саяси процестер мен олардың дамуы жөнінде шынайы
мағлұматтар алуға тырысады. Сондықтан қазіргі демократиялық мемлекеттерде
саясатқа байланысты жағдайларды зерттегенде сан түрлі əдістемелерді
пайдаланады.

Ғылымның басқа салаларындағы сияқты саясаттанудың да өзіндік
үғымдары (категориялары) бар. Оған саяси құбылыстар мен процестердің мəнін
білдіретін ғылыми терминдер, сөз тіркестері жатады. Мысалы: «саясат», «саяси
билік», «саяси жүйе», «саяси тəртіп», «саяси партия», «саяси мəдениет», «саяси
əлеуметтену», «саяси өмір», «саяси қатынастар», «қоғамдық ұйымдар»,
«мемлекет», «демократия», «егемендік», «құқықтық мемлекет», «азаматтық
қоғам", «ішкі саясат», «сыртқы саясат» жəне т. б. Қоғамды бұдан басқа да
ғылымдар зерттейтін болғандықтан, жоғарыда көрсетілген ұғымдарды басқа
коғамтану пəндері де (тарих, əлеуметтану, фəлсафа, құқықтану) пайдалануы
мүмкін. Бірақ олар бұл категорияларды өз пəніне сəйкес қолданады.

Қай ғылым болмасын белгілі бір қызметтерді (функцияларды) атқарады.
Саясаттануда да ондай міндеттер бар. Оған ең алдымен танымдық
(гносеологиялық) қызметтер жатады. Олай дейтініміз саяси білім қоғамдағы
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окиғаларды танып-білуге, олардың саяси мəнін түсінуге жəне болашақты
болжауға мүмкіндік береді.

Ғасырлар бойы Ресей империясы, одан кейін кеңестік тоталитарлық
тəртіп саясат пен билік сырын бүгіп келді. Қазірдің өзінде де халқымыздың
саясат пен саяси жетекшілердің іс-əрекеттері жөнінде хабарлары аз. Көбіміз
саяси кайраткерлердің сөздерінің, ұрандарының, бағдарламаларының сырында
не жатқанын байқамаймыз. Оларды білмей демократиялық жолмен алға басу
қиын. Ондай білімді тек саясаттану ғана бере алады.

Саясаттану бағалау (аксеологиялық) қызметін атқарады. Ол саяси
құрылысқа, институттарға, іс-əрекеттерге жəне оқиғаларға саяси баға береді.

Демократиялық мемлекеттерде саясаттану саяси əлеуметтену міндетін
атқарады. Ол азаматтықты, халықтың демократиялық саяси мəдениеттілігін
қалыптастырады.

Саясаттану реттеушілік, басқару қызметін атқарады. Оның ерекшелігі -
қоғамның саяси өмірімен тығыз байланысында. Соған орай ол адамдардың
саяси өмірінде өзін-өзі ұстауына, іс-əрекетіне тікелей əсер етеді. Саяси
дамудың үрдіс, бағдарын бақылай отырып, саясаттану қоғамдық оқиғаларды
тиімді басқару үшін нақтылы мəлімет, мағлұматтар береді. Саяси білімдер,
сипаттамалар, кеңестер адамдардың күнделікті практикалық с-əрекетінде
басшылыққа алынады. Саясаттану саяси өмірді жетілдіруді де атқарады. Бұл
ғылым саяси институттар мен қатынастарда, басқаруда реформалар жасап,
оларды қайта қарауда теориялық негіз болады. Оның көмегімен заң шығарушы
жəне атқарушы органдар қабылдайтын құқықтық жарғылар мен саяси
басқарушылық шешімдер алдын ала сарапқа салынып, зерттеледі, коғамда
немесе оның жеке аймақтарында қалыптасып жатқан нақтылы жағдайлар саяси
тұрғыдан талданады. Солардың негізінде ол кейбір саяси институттардың
жойылып, оның орнына бүгінгі талапқа сай басқалары келу керектігін
негіздейді, мемлекеттік басқарудың қолайлы үлгілерін іздестіреді, əлеуметтік-
саяси шиеленістерді ауыртпалықсыз шешу жолдары мен əдістерін көрсетеді.

Ең соңында саясаттанудың болжау қызметін атаған жөн. Саяси
зерттеулердің, құндылығы саяси процестердің үрдісін айнытпай бейнелеумен
ғана тынбайды. Ол белгілі бір саяси жағдайларда алдыңғы қатарлы, озық саяси
өзгерістер жасауға бағытталған ғылыми негізделген болжаумен аяқталуы тиіс.
Саяси ғылымның түпкілікті мақсаты да сонда.

Саясаттану қызметі танымдық (гносеологиялық), сипаттамалық,
түсіндірмелік, дүниетанымдық, реттеушілік, аксеологиялық (бағалау),
болжамалық жəне əдістемелік (инструменталдық) болып бөлінеді.

Саясаттану саяси өмірді жетілдіру міндетін де атқарады. Бұл ғылым саяси
институттар мен қатынастарда, басқаруда реформалар жасап, оларды қайта
қарауда теориялық негіз болады. Оның қөмегімен заң шығарушы жəне
атқарушы органдар қабылдайтын құқықтық жарғылар мен саяси –
басқарушылық шешімдер алдын ала сарапқа салынып, зерттеледі, қоғамда
немесе оның жеке аймақтарында қалыптасып жатқан нақтылы жағдайлар саяси
тұрғыдан талданады. Солардың негізінде ол кейбір саяси институттардың
жойылып, оның орнына бүгінгі талапқа сай басқалары келу керектігін
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негіздейді, мемлекеттік басқарудың қолайлы үлгілерін іздестіреді, əлеуметтік
саяси шиеленістерді ауыртпалықсыз шешу жолдары мен əдістерін көрсетеді.
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2 ТАҚЫРЫП. САЯСИ ҒЫЛЫМНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ МЕН
ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ

2.1 Құлдық дəуірдегі саяси ой – пікірлер
2.2 Орта ғасырдағы саяси ойлар жəне қайта өрлеу кезеңi
2.3 Жаңа кезеңдегi саяси теориялар
2.4 Марксистік саяси идеялар
2.5 XX ғасырдағы саяси ілім

2.1 Құлдық дəуірдегі саяси ой – пікірлер

Барлық ғылымдар адамзат қоғамы сияқты біркелкі дами қоймайды.
Олардың шарықтайтын, құлдырайтын кезеңдері де болады. Тарихта белгілі ең
алғаш өркениеттіліктің ошағы болып саналатын Ежелгі Шығыс-Мысыр
(Египет), Вавилон (Ирак), Үндістан, Қытай, Парсы (Иран) елдері болып келді.
ХV ғасырға дейін Шығыс мəдениеті Батыс мəдениетіне қарағанда жоғарғы
дəрежедегі өркениеттіліктің үлгісін көрсетті. Мұнда ең алдымен математика,
геометрия, астрономия, медицина сияқты нақты ғылымдар дами түсті.

Шығыс елдерінде жоғарғы билік монархтың (халиф, хан, патша, сұлтан
жəне т.т.) қолында болды. «Жерге мемлекет иелік етеді, ал мемлекет бүкіл
халықтың илігі үшін қызмет етеді» деген көзқарас қалыптасты. Патша
əлеуметтік жағынан аз қорғалған топтарға əкелік қамқорлық көрсетті, ал оның
қол астындағылар оған талап қоюға құқылығы болмады. Себебі билеуші халық
алдында емес, тек құдай алдында ғана есеп береді. Бұл елдердің тəртібі, саяси
ойы өткен ұрпақтың дəстүр-салтына берік берілгендікті білдіретін. Қоғамда
орнатылған тəртіп өмір бақи өзгерместей көрінді. Ондағы өзгерісті адамдардың
құдай қағидаларын орындамағандықтан туып отыр деп ұқты. Билік орнатылған
тəртіпті, шындықты, əділеттілік, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің
құралы деп есептелінді.

Батыс елдерінің ішінде саяси идеялар Ежелгі гректерде қатты дамыды.
Онда қоғам Шығыс елдермен салыстырғанда көп жағдайда қарама-қарсы
өрістеді. Грецияда ол кезде саяси бытыраңқы күн кешкен еді. Саяси ұйым түрін
жеке мемлекет болып саналған қалалар (полистер) құрды. Патшалық өкіметтің
орнына аристократиялық жəне құл иленушілік демократия орынына алды.
Билеу түрі сан алуан болатын жəне жиі ауысып отырды. Саяси өмір қызу
өрбіді, ол саяси сана теориясының терең дамуына əкелді. Сондықтан олар саяси
мифтан теорияға тез ауысты. Көне гректерде саяси ойшылдар көп. Солардың
ішінде ең көрнектілері Платон мен Аристотельге тоқталамыз.

Платон б.з.б. 427-347 жылдарда өмір сүрді. Шын аты - Аристокл. Ол
жасында спортпен көп шұғылданды, жоғарғы көрсеткіштерге жетті. Жауырыны
кең болғандықтан оны Платон (кең жауырынды) деп атап кеткен. Сол атпен ол
адамзат тарихында мəңгілік қалды. Платон атақты фəлсафашы Сократтың
мектебінде оқып, оның үздік шəкірті болды. Ол қаза тапқаннан кейін қатты



18

қайғырып, біраз елді аралап кетеді. Кейін Афинаға қайта оралып өз мектебін -
академиясын ашады. Платонның екі жүздей еңбегі бар. Соның ішінде біздің
ғылымымызға тікелей қатысы бар шығармалары «Мемлекет», «Саясатшы»,
«Заңдар», «Софист», «Парменид» жəне т.б.

Платонның ойынша, адамдар қажеттіліктерін жеке-дара өтей алмайды.
Олар өмір сүру үшін тамақ, киім өндірулері, үй салулары жəне т.т. жасаулары
керек. Сөйтіп, олардың бəрі бірігіп қана қажеттіліктерін өтейді. Осы бірігудін
арқасында қоғам, мемлекет пайда болады. Мемлекет адамдарды байына да,
кедейіне де, азына да, көбіне де қарамай – бəріне бірдей қызмет ету керек. Бірақ
мұнда Платон адамдарды бəрін теңдестірген деген ой тумауы керек. Керісінше
ол адамдарды үш үлкен əлеуметтік топқа (сословиеге); 1) əкімдер;
2) қорғаушылар; 3) өндірушілер етіп бөлді. Ол əкімдерге фəлсафашыларды
жатқызды. Қорғаушыларға əкімдердің ниеттерін іске асыратындарды, мемлекет
қорғайтындарды жатқызды. Өндірушілерге егіншілер мен қолөнерлер,
мемлекеті материалдық жағынан қамтамасыз ететін адамдарды жатқызды.
Платон оларды тым бай немесе өте кедейлікке бөлгісі келмеді. Себебі, мұндай
қоғамда ортақ мүдде орнамайды. Сондықтан орта деңгейді ұнатты. Платон
жеке меншікке қарсы болды. Жеке меншік адамдар арасында жанжал туғызады.
Сондықтан барлығына бірдей ортақ болғанын жөн көрді.

Платон мемлекеттік құрылысты 5 түрге бөлді: аристократия, тимократия,
олигархия, демократия жəне тирания. Бұлардың ішінде ең жақсысына
аристократиялық мемлекетті жатқызды. Онда ақыл-естілік, парасаттылық
билейді, оның принціптері – адамгершілік, абырой, ар-намыс деп санады.

Ертедегі гректердің саяси ойларын одан əрі дамытқан фəлсафашы, ұлы
ойшыл Аристотель (б.з.б. 384-322ж.ж.) болды. Ол он жеті жасында Платон
академиясын іздеп келіп оқуға түседі. Оны үздік бітіріп 20 жыл бойы сонда
ұстаздық етті. Платон дүние салғаннан кейін біраз елді аралап б.з.б. 342-340
жылдарында Македония Патшасы ІІ Филиптің шақыруымен оның баласы,
болашақ император Ескендірді (Александр Македонскийді) оқытып,
тəрбиелейді. Кейін Афинаға оралып өзмектебін ашты. Осында ол сясат пəнін
алғаш рет енгізіп, сол пəннен өзі сабақ берді.

Саясаттануға қатысты «Саясат», «Афиналық полития», «Этика»,
«Риторика» деген еңбектері бар.

Аристотель саясатқа кең мағына берді. Оған этиканы да, экономиканы да
енгізді. Саясатты адам мен мемелекеттің жоғарғы игілігі, оның мақсаты-
адамды, мемлекетті жақсы тұрмысқа, молшылыққа, бақытқа жеткізу деп білді.
Сөйте тұра, ол құлиеленушілікті қолдады, құлдар мен ерікті кедейлерге саяси
құқық бергісі келмеді.

Ұлы ойшыл саяси басқаруда адам емес заң басқарғанын дұрыс көрді.
Себебі, əкім қаншалықты жақсы болғанымен ол сезімге, ашуға берілмей
қоймады, ал заң болса парасаттылығын жоғалтпайды.

Аристотель Платон айтқан қоғамдық меншікке қарсы шығып, жеке
меншікті қолдады. Сонымен қатар, адамдардың байып шектен шығып кетуін
қолдамады. Себебі, мұндайда қоғамның тұрақтылығы бұзылады дей келіп, орта
деңгейді дұрыс көрді.
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Саяси ойдың дамуына айтарлықтай із қалдырған Ежелгі Рим болды. Онда
əсіресе атақты ойшыл, мемлекет қайраткері Марк Туллий Цицерон (б.з.б. 106-
43 жж.) өмір сүрді. Оның «мемлекет туралы», «заңдар туралы», «міндеттер
туралы» көпке əйгілі еңбектері орын тапты.

Цицерон мемлекеттің пайда болуының негізгі себебі – адамның бірігіп
өмір сүруі жəне жеке меншікті қорғау мақсатында туындайды деді. Қоғамға
жəне жеке меншікке қол сұғуға болмайды.

Цицерон мемлекеттің құрылым түрі оны басқарушының «мінезі мен
еркіне» байланысты болады деп түсіндірді. Басқарушының санына қарай ол
мемлекет басқаруды патшалық билік, аристократия (оптиматтардың билігі)
жəне демократия (халық билігі) етіп үш түрге бөлді. Бұлардың əрқайсысының
кемшілігі мен жақсы жақтары да бар.

Цицерон мүліктік тендік идеясына қарсы болды, қоғамдық – саяси
қатынастарда əлеуметтік жіктелу мен теңсіздікті əділеттілік деп санады.

2.2 Орта ғасырдағы саяси ойлар жəне қайта өрлеу кезеңi

Саяси ой тарихында орта ғасырдағы феодалдық қоғамның орны ерекше.
Батыс Еуропада феодализм мың жылдан артық созылды (V-XVI ғасырлар). Бұл
дəуірде рухани өмірде дін түгелдей үстемдік етті. Феодалдық қоғамның
көзқарасының өзегі біртұтас христиан мəдениетінің негізі болды. Осыған
байланысты христиан патшалары шіркеу басшыларына бағыну керек деп
уағыздады. Бұған ақсүйектер көнгісі келмей, билікті өз қолдарына алғысы
келді.

Осы заманда христиан дініне көп еңбек сіңірген Аврелий Августин
(354-430) еді. Ол христиан фəлсафасын зерттеп жетілдірді деп айтуға болады.
Оның саяси көзқарастары «Құдай қаласы туралы» деген еңбегінде баяндалған.

Августин барлық əлеуметтік, мемлекеттік жəне құқықтық мекемелер мен
заңдарды адамның күнəсінің нəтижесі деп санады. Оның ойынша, құдай еріктің
еркіндігін берді, яғни ол өз бетімен күнəһар болып немесе құдай жолмен өмір
сүруге мүмкіндігі бар. Соған орай ол адамдарды құдай жолымен жəне адам
жолымен өмір сүрушілер деп екі түрге бөлді. Біріншілері болашақта құдаймен
мəңгілікке патшалық ететіндер, екіншілері жын-шайтандармен жапа шегіп,
сазайын тартатындар деп түсіндірді.

Христиан дінінің саяси теориясын жасаған Фома Аквинский (1225-1274).
Оның саяси көзқарастары «Билеушілердің басқаруы туралы», «Теологияның
жиынтығы» деген еңбектерінде қаралды.

Аквинский өз шығармаларында Аристотельдің көзқарастарын католик
дінінің қағидаларына бейімдегісі келді.

Фома Аквинскийдің ойынша, билік құдайдың құдіретімен орнайды.
Сондықтан, патшалық билік жоғары діни билікке бағынуы керек, оның
түсіндіруінше, аспанда құдай, жерде Рим папасы билеуі тиіс.

Осыған ұқсас саяси көзқарас мұсылман діндерінде де орын алады. Ислам
саяси билік дін басыларының қолында болуын көздейді. Құранның талабы
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бойынша қай мұсылман болмасын Аллаға, оның өкіліне жəне билік иесіне
бағынуы тиіс. Бірақ 945 жылдан бастап имандар негізінен діни беделмен
шектеліп, нағыз билік ақсүйек-сұлтандарға ауысты.

ХХ ғасырда феодализм ыдырап, капиталистік қатынастар пайда бола
бастады. Жас буржуазияны жақтаушылар католик шіркеуіне қарсы шығып,
адам құқығын, ар-намысын қорғауға шақырды. Адам мəселесі, оның
мемлекетпен арақатынасы саяси ілімде маңызды орын алды. Қоғамдық санада
«гуманизм» түсінігі орын алды.

Қайта өрлеу дəуірінің көрнекті өкілі буржазиялық саяси ғылымының
негізін салушы Никколо Макиавелли (1469 – 1527). Оның атақты шығармалары
«Патша», «Тит Ливийдің бірінші онкүндігі жөніндегі ойлар», «Флоренцияның
тарихы».

Макиавелли діни көзқарасқа қарсы болды. Шындықтың белгісі сенім
емес, тəжірибе деп білді. Ол мемлекетті билік жүргізуші мен оған
бағынштылардың қарым-қатынасы деп ұқты. Ол республикалық мемлекетті,
еркіндікті, теңдікті қалады. Мемлекет ерікті болса ғана қуатты, абыройлы бола
алады. Макиавелли əділдік пен адамгершілік емес, алға қойған саяси мақсат
тұрғысынан қарады. Ол мақсатқа жету үшін, айланың қай түрін болса да
қолдануға кеңес берді. Мемлекеттің басын қосып, жаңарту үшін сөзге
түсінбейтін керітартпалармен күресте жауыздық пен күшті пайдалануға
болады. Қаталдық өзіне бағыныштылардың пайдасы үшін бірақ рет
қолданылуы керек. Бірақ Макиавеллидің бұл ескертпесі көп жағдайда еске
алынбай «мақсат əдіс, тəсілді ақтайды» деген қағида кейін макиавеллизм деген
атпен тарап кетті.

2.3 Жаңа замандағы саяси ой

XVII ғасырда буржуазиялық революция Европа көлемінде ең бірінші
Англияда болды. Ол феодализмге қатты соққы беріп, капиталистік
қатынастардың дамуына жол ашты.

Бұл дəуірдің көрнекті ағылшын ойшылы Томас Гоббс (1588-1679). Оның
ойынша, мемлекет қоғамдық келісімінің негізінде жалпыға бірдей бейбіт өмір
мен қауіпсіздік сақтау үшін пайда болды. Қоғамдық келісім бойынша патшаға
немесе мемлекет ұйымдарына жеке адамдардың құқығы тапсырылады.
Адамдар өз тілектері мен еріктерін шектеп, барлық билікті мемлекетке берді.
Ол монархиялық мемлекетті ұнатты.

Франция буржуазиялық революцияның көрнекті өкілі Шраль Луи
Монтескье (1689-1775) əр халықтың адамгершілік бейнесін, оның заңдарын,
айырмашылығын, қоғамның дамуын географиялық ортаға жəне ауа райына,
жер бедеріне, топырағына байланыстырды. Бостандық теориясына сипаттама
берді. Заң неге ерік берсе соны істеу керек деген. Саяси бостандық
экономиканың дамуына əсер етеді. Ол өзі ұждан бостандығын жақтады.
Бостандықты баянды ету мақсатында жəне төңкерістерге жол бермеу үшін
билікті заң шығаратын, атқарушы жəне сот билігі етіп бөлу керек деді.
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Францияның ойшыл-ағартушысы Жан Жак Руссо (1712-1778) ұсақ
буржуазияның, шаруалардың мүддесін қорғады. Ол еркіндік пен теңдікті ең
жоғарғы игілік деп санады. Еркінділіктің кепілі теңдік, ал теңдік саясатта ғана
емес, мүлікте де болуға тиіс. Мемлекет шектен тыс байлық пен кедейлікке жол
бермей, адамдар арасында теңдікті сақтауы керек. Руссо тікелей халық билігін
ұсынды.

Руссо жиі халық жиналысын өткізіп, онда үкімет есеп беруін талап етті.
Демократияны жақтаушы Томас Джефферсон (1743-1826) атына

байланысты. Ол сол кездегі ұлы революциялық құжат – АҚШ «Тəуелсіздік
Декларациясын» жазды. Мемлекеттік өкіметін құрып, оны бақылау құқынан еш
адам шектеуге болмайды. Егер өкімет халық құқығын қорласа ондай үкіметті
ауыстырып, өзінің қалауына сай өзгертуге болады. Мұнда Джефферсон
рақымсыз билеушілерге қарсы шығып барлық адамдарды тең көрді.

Тəуелсіздік үшін күрес кезіңде өзінің батыл идеяларымен Томас Пейн
(1737-1809) көзге түсті.

Пейн бірінші болып қоғам мен мемлекетті ажыратты. Мемлекетті қоғам
тудырады. Үкімет мақсаты – қауіпсіздік пен бостандықты қамтамасыз ету.
Оның саяси мұраты – жалпыға бірдей сайлау құқы, тең өкілдігі бар
демократиялық республика.

Пейн соғысқа қарсы болды. Бейбітшілікті сақтамайтын үкіметті құлату
керек. Бірақ ол əділет соғысты, азаттық үшін соғысты қолдады.

Т. Джефферсон мен Т. Пейннің еңбегінің арқасында 1776 жылғы
4 шілдеде АҚШ Тəуелсіздік Декларациясы шықты. Бұл Тəуелсіздік
Декларациясында адамның бостандығы жан-жақты қарастырылған.

Жаңа заманда саяси санада айтарлықтай із қалдырған немістің
классикалық философиясының негізін қалаушы Иммануил Кант (1724-1804).
Оның саяси пікірлері «Космополиттік көзқарас жөніндегі жалпы тарихының
идеялары», «өмірлік бейбітшілікке» деген еңбектерінде баяндалған.

Канттың əлеуметтік көзқарасының негізгі қағидалары: адам бір іс
істегенде өнегелік, адамгершілік заңын басшылыққа алу керек. Кант мұны
«категориялық императив» деп айтты. Оның мəні – əрбір адамның іс – əрекеті
басқаға үлгі боларлықтай болуға тиіс.

XVIII ғ. аяғы - XIX ғ. бірінші жартысында Батыс Еуропада капиталистік
мəдениет заманалық екі қозғаушы күштің əсерімен дамыды. Оның біріншісі –
капиталистік қатынастарға жол ашқан Ұлы Француз революциясы. Екіншісі –
алдымен Англияда, сосын Франция жəне басқа Батыс Еуропа елдеріндегі
күрделі өнеркəсіптік өзгерістерді капитализмді одан əрі нығайтты. Бұған орай
жаңа қоғамдық құрылыс пайда болды. Өсіп келе жатқан буржуазия еркіндікке,
жылдам алға дамуға, заңдылыққа тырысты. Сондықтан бұл кездегі
буржуазиялық саяси идеологияның бас бағыты либерализм (ерікті, азат деген
латын тілінен шыққан) болды. Сонымен қатар, капиталистер мен
пролетариаттың арасындағы таптық күрестің үдеуіне байланысты кертартпалық
пікірлер де туа бастады.

Пролетариат күресінің алғашқы кезеңінде өз үмітін Сен-Симон, Фурье,
Оуэн сияқты утопиялық социалистердің іліміне артты. Олар буржуазия
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орнатқан тəртіптерді қатты сынады. Жұмысшы табының өмірі қаншалықты
ауыр екенін сипаттады. Сен-Симон əркім қабілетіне қарай жұмыс істейтінін
жəне еңбегіне қарай ақы алатын қоғамдық құрылымның болуы мүмкіндігін
туралы пікір айтты. Осыған байланысты еңбек ету құқығын алдыңғы қатарға
қойды. Оуэн өнеркəсіп революциясының маңызын жоғары бағалады. Утопист –
социолистер қала мен деревня арасындағы, дене еңбегі мен ой еңбегі
арасындағы қарама – қарсылықты жоюдың қажеттілігін ұсынды. Олар
материалдық игіліктерді əділ бөлу мəселесіне баса назар аударды.

Утопист-социалистердің озық ойларымен қатар кемшіліктері де болды.
Олар қоғамдық дамудың заңдылықтарын түсінбеді, қоғамдық өмірді қайта
құрудың шынайы жолдарын көрмеді, жұмысшы табына тек жапа шегуші тап
деп қарады.

2.4 Марксистік саяси идеялар

ХІХ ғасырдың бірінші жартысында капиталистік өндіріс əдісінің
қарқынды дамуы, буржуазиялық қоғамның тап қайшылықтарының шиеленісуі,
пролетариаттың тез өсуі жəне оның тарихи күрес майданына шығуы марксизм
теориясын тудырды.

Карл Маркс (1818-1883) философия мен саяси экономия саласында екі
жаңалық жасады. Біріншісі – тарихты материалистік тұрғыдан түсіну. Оның
мəні мынада. Өндіргіш күштер мен өндірістік қатынастардың бірлігі болып
табылатын материалдық тұрмыстың өндірісі əдісі қоғамдағы əлеуметтік, саяси
жəне рухани процестерді туғызатындығын дəлелдеді. Капиталистік
құрылыстың өндіргіш күштері үздіксіз дами отырып, өндіріс құрал –
жабдықтарына жеке меншікке негізделген буржуазиялық өндірістік
қатынастарымен сөзсіз қайшылыққа келеді. Өндіргіш күштер мен өндірістік
қатынастар арасындағы тереңдеп келе жатқан антогонизмді тек пролетарлық
революция ғана шеше алады, ол жұмысшы табының өкіметін орнатуға
жеткізеді жəне қоғамдық социалистік жолмен қайта құру үшін жол ашып береді
депті. Екінші жаңалығы – капиталистік қанаудың сырын əшкерелеген қосымша
құн туралы.

Маркс пен Энгельс капитализмнің орнына социализм келеді, ол міндетті
орындайтын қоғамдық күш – жұмысшы табы деп үйретті. Себебі, пролетариат –
буржуазиялық қоғамның ең революцияшыл, ең ұйымдасқан, ең саналы жəне
интернационалдық табы.

Маркс пен Энгельстің ізбасары В.И. Ленин (1870-1924) болды. Ол
капитализм дамуының империалистік сатысының заңдылықтарын зерттеді.
Жаңа тұрпатты партия туралы ілімді жасады жəне осындай партияның
ұйымдастырушысы болды. Ленин Маркс пен Энгельс жасаған социалистік
революция теориясын дамытты. Буржуазиялық – демократиялық
революцияның социалистік революцияға ұсынылуы негізделеді. Социализмнің
алдымен бірнеше елде немесе тіпті жеке бір капиталистік елде жеңу мүмкіндігі
туралы тұжырымдама жасады (бұған дейін марксистер социализмнің жеке бір
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елде немесе елдердің шағын тобында жеңуі мүмкін еместігі, дүниенің дамыған
елдерінің көпшілігінде социализмнің бір мезгілде жеңуінің міндеттілігі туралы
тезиске сүйенген болатын).

Ленин əр түрлі елдердің капитализмнен социализмге өту түрлерінің сан
алуан болатындығы туралы қағиданы қолдады. Пролетариат диктатурасының
мемлекеттік түрі ретінде Кеңестерді ашты.

Жаңа қоғам құру ісін Ленин елді индустриаландырумен, ауыл
шаруашылығын кооперациалаумен жəне мəдени революцияны жүзеге
асырумен байланыстырды. Ол социализм орнатуда пролетарлық мемлекеттің
рөлін айқындап, өтпелі дəуірдегі тап күресінің ерекшеліктерін көрсетті.

Марксизм-ленинизм коммунизм кезінде мемлекет, саясат болмайды деп
ұқты.

2.5 XX ғасырдағы саяси ілім

ХХ ғасырдың бірінші жартысында Батыс елдерінде солидаризм ілімі кең
өріс алды. Бұл ілімнің негізін салушы француз ғалымы Л. Дюгидің (1859-1928)
пікірінше əрбір тап өмірде өз міндетін атқаруы, қоғамның ынтымақтастығы мен
үйлесушілігін қамтамасыз етуі кажет. Ол еңбектің қоғамдық бөлуіне
байланысты таптардың бірлесіп жұмыс істеуіне тура келеді. Бұл жағдайда
капитализмнің қолайсыз жақтарын революциясыз, бейбітшілік жолмен жеңуге
мүмкіндік жасайды деп санады.

Біздің ғасырымызда кең жайылған аристократиялық теорияның бірі –
элитаризм. Жаңа жағдайда оны жаңғыртып, толықтырып жеткізгендер
италияндық саясаттанушылар Г. Моска мен В. Парето болды. Олардың ойынша
халық өзін – өзі басқара алмайды, оған қабілеті, бейімі жетпейді.

Г. Моска (1856 - 1954) «саяси ілімінің негіздері» кітабында саясат қарама
–қарсы екі таптың – үстемдік жүргізуші элитаның жəне оған бағынышты –
күресінің айналасында болатын жағдай деп түсінді. Ол демократияға қарсы
шықты.

В. Парето (1848-1923) «Жалпы социология жөніндегі трактат» деген
еңбегінде элита деген атауда, саяси өмір дегеннің өз таңдаулар (элиталар)
арасындағы күрес пен олардың орын алмасуы. Қоғамда саясат, экономика жəне
ойшылдық саласында тамаша табысқа жеткен таңдаулылар билейді. Бірақ олар
билікті алған біршама уақыттан кейін тынышталады. Өздерінің алғашқы
сапасын, іздемпаздылығын, шығармашылық жігерін жоғалтады. Осы кезде
қоғамда билікке ұмтылған күш-қуаты жеткілікті жаңа элита пайда болады.
Қоғамның дамуы элиталардың алмасуы арқылы қоғамның дамуы элиталардың
алмасуы арқылы жүзеге асады деп қорытады.

ХХ ғасырда саяси ілімге айтарлықтай із қалдырған немістің көрнекті
саясаттанушысы, фəлсафашысы, тарихшы, əлеуметтанушысы М. Вебер (1864 -
1920) болды. Ол өзінің зерттеу принципі ретінде плюрализм идеясын негіздеді.
Оның іздеген басты мəселелері – қоғамның шаруашылық өмірінің, əр түрлі
əлеуметтік топтардың материалдық жəне идеологиялық мүдделері мен діни
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сананың араларында қандай байланыстар бар, соларды ашуға тырысты. Дінді
капитализмді тудыратын белсенді күш ретінде санады.

Вебер əлеуметтік құрылым мен таптық жанжалдарға елеулі көңіл бөлді.
Бұл орайда Маркстің көзқарастарына қарсы шығып, таптық ерекшеліктер мен
жағдайлардың көпқырлы болатындығына назар аударды. Билікке қатынасына,
мəртебесіндегі айырмашылықтарға жəне жекелеген топтардың абыройына, діни
жəне идеологиялық белгілеріне қарай бөлуді меншік қатынастарынан туатын
өзгешеліктер сияқты өте маңызы бар деп есептеді.

Жалпы М. Вебер қоғамның саяси қозғалыстарын терең зерттей отыра
қазіргі əлеуметтанудың дамуына айтарлықтай ықпал етті.

Сыртқы саясатқа байланысты фашизм ерекше жағымсыз орын алды.
Басқа елдерді басып алу, қатаң бақылауға бағытталған. Бұл мақсатты іске асыру
үшін Ф. Ратцель геосаясат деген теориясының негізін салып кетті. Бұл теория
бойынша мемлекеттің өмірі қауіпсіз, сенімді болу үшін оған жеткілікті
географиялық кеңістік, жер қажет. Ал ол болмаса сондай жерді қарудың
күшімен қамтамасыз етуі керек.

ХХ ғасырда біздің елге қырғындай тиген, көп қайғы əкелген
тоталитаризм теориясы дамыды. Ол – мемлекет тарапынан қоғамның жəне əр
азаматтың өмірін қатаң бақылауға алатын мемлекеттік – саяси құрылыс. Бұл
жүйе қоғаммен тұтасып кетеді. Бір партия, бір идеология үстемдік етеді.

ХХ ғасырда либералдық жəне консервативтік идеялар одан əрі дамиды.
Өткен ғасырлармен салыстарғанда мұнда жаңа қағидалар енеді. Ол «аралас
экономиканы», саяси əділеттілікті орнатуға, орташа тапты қалыптастыруға
елеулі көңіл бөледі. Консерваторлар болса мемлекеттік реттеуге қарсы.
Керісінше, ол ештеңеге араласпауы керек, шексіз бəсеке бостандығы берілгені
дұрыс деп санайды. Əр адам мемлекетке сенбей өз тіршілігін өзі ойлау керек.
Тегін қызметті азайтуды жақтайды. Сонда адамдар ізденіп, іскерлігі артып,
жағдайын түзейді деп тұжырымдайды.

Саясаттанудың тарихын біз қысқаша түрде қарастырып шықтық.
Саясаттанудың тарихын, шығу тегімен даму жолдарын білмей біздің бұл
ғылымды тереңірек түсінуімізге қиындығын туғызады. Оны оқып – білу қазіргі
қоғамдық жəне саяси құрылыстың мəнін түсінуге, онда əркім өз орнын
анықтауға, егемендігіміздің құрылуын сақтап қалуына септігін тигізері сөзсіз.
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3 ТАҚЫРЫП. ҚАЗАҚ ДАЛАСЫНЫҢ САЯСИ ОЙЫНЫҢ ТАРИХЫ

3.1 Қазақ даласының саяси ой - пікірлері
3.2 XIX ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың басындағы қазақ

ғұламаларының саяси пікірлері

3.1 Қазақ даласының саяси ой - пікірлері

Қазақ халқы рухани мұрағада саяси ой-пікірлергеде бай. Оның ішінде ең
шоқтығы биігі ислам фəлсафасының негізін салушылардың бірі - біздің қандас
бабамыз ұлы ойшыл Əл-Фараби.

Қазақтың бірінші фəлсафашысы, əлеуметтанушысы, математигі, физигі,
астрономы, ботанигі, логика жəне тіл маманы, музыка зерттеушісі Əбу Насыр
Мухаммед ибн Тархан Əл-Фараби 870-950 жылдары өмір кешті. Ол Арыс
өзенінің Сырдарияға құяр жерінде орналасқан Фараб (кейінгі Отырар)
қаласында туды. Жасында сонда оқу-тəрбие алып, кейін Бұхара, Александрия,
Каир, Дамаск, Бағдат қалаларында тұрып, білімін ұштап, қызмет атқарды. Оны
əріптестері көзі тірісінде-ақ «екінші Аристотель» деп атаған болатын. Бабамыз
ғылымның сан саласы бойынша 160-тан астам трактаттар жазып, артына мол
мұра қалдырды. Саясаттануға байланысты «Рақымды қала тұрғындарының
көзқарастары туралы», «Азаматтық саясат», «Бақытқа жету жолдары», «Саясат
туралы» деген еңбектері бар.

Ұлы ойшыл «Рақымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы» деген
саяси трактатында мемлекетті адамдардың өз қажетін бірлесіп қоғамдық
жолмен жақсылап қанағаттандыру үшін жасаған ұйымы деп білді. Оның пайда
болуына тіршілік үшін күрес айтарлықтай ықпал етеді. Сондықтан адамдарды
бір-біріне көмектестіріп, барлық жұрттың жақсы тұрмысына қам жеп,
қамқорлық жасаған мемлекет қана өз міндетін атқара алады, Əл-Фараби
басқаруды қайырлы жəне қайырсыз етіп екіге бөледі. Қайырлы, білімді,
мəдениетті басқару халықты бақытқа бастайды, олардың іс-əрекетін, ерік-
қасиетін осы жолға бағыттайды. Ол үшін басқару заң күшіне, игі тəжірибеге
негізделуі тиіс. Ал қайырымсыз, надан басқаруда теріс əрекеттер мен жаман
қасиеттер бой алады. Сондықтан ол надан адам басқарған, озбырлыққа
сүйенген, қайырымсыз, қатал мемлекеттік тəртіпті өткір сынайды. Ол мінсіз
мемлекетті уағыздайды.

Əл-Фараби алғашқылардың бірі болып адамды ардақтап, асқақтатты.
Оның айтуында, адам бақытты болуға лайықты, сол бақытын ол табуға тиіс.
Оған өзінің іс-əрекетінің, жұмысының, тынымсыз ізденуі мен оқу-үйрену
нəтижесінде жетуге болады. Ал адам жақсы да дұрыс басқарылатын қоғамда
ғана шын мəнінде бақытты өмір сүре алады деді.

Ұлы дана халықтар достығын насихаттады. «Бақытқа жету жолында
барлық халық бір-біріне көмектесетін болса, жер беті түгелімен берекеге
толады» деген сөздері тап бүгінгі күнге сəйкес келіптұрғандайғой.
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Бабамыздың «Ғылымды топтастыру жəне анықтау туралы кітап» деген
еңбегін дүниежүзі ғалымдары жоғары бағалады. XI-XII ғасырларда ол көне
грек, латын жəне т. б. тілдерге аударылып əлемге баян болды. Батыстың кейінгі
зерттеушілері бұл трактатты орта ғасырдағы ғылымның энциклопедиясы деп
атады.Əл-Фарабидың бай мұрасы Шығыс халықтарының саяси санасын
жетілдіріп, сан ғасырлар бойы ғылымның əр түрлі салаларын дамытуға игі
əсерін тигізді.

Қазақ халқы ірі ойшылдарының біріне Қожа Ахмет Йассауи (1093-1157)
жатады. Оның басты шығармасы «Диуани Хикмет». Ол еңбегінде əділдікті,
имандылықты, шыншылдықты, мейірімділікті жырлайды.

«Ғаріп пақыр, жетімдердің көңілін көтер, Қамқоршы бол, жаныңды да
пида етер», - деп қара халықтың қамқоршысы болуға, адамгершілікке
шақырады.

«Көңіл бөлмей дүниеге адамдықтан кешіңдер, Халықты сүйген адал
құлдар халайықпен бір болар», - деп адал басшы халқымен бір болып, соның
тілегін тілеу керектігін баса айтады.

Жүсіп Хасхаджиб Баласағұни (1021—1075) - аты əлемге əйгілі акын,
фəлсафашы, қоғам қайраткері болған. Оның өмірбаяны туралы деректер аз.
Жүсіп туралы мағлұматтарды біз оның негізгі еңбегі «Кұтадғу білік» («Бақытқа
жеткізуші білік», кейбіреулер «Бақыттылық жəйлі ілім» деп те аударып жүр)
дастанынан білеміз. Бұл еңбектің ерекшелігі - ол сол кездегі ресми араб тілінде
емес, өзінің ана тілі - түрік тілінде жазылғандығы. Ол, біріншіден, араб, парсы
тілдерін жете білетін Жүсіптің өз еліне, өз тіліне деген сүйіспеншілігін,
ұлтжандылығын білдірсе, екіншіден, сол кезде Орта Азияда билік құрған
қарахандықтар əулетіне (династиясына) түсінікті болу үшін жазылса керек.

Жүсіп дəуірінде қарахандықтардың жеке өлке билеушілері өзара билікке
таласып бастары қосылмады. Сондықтан «Кұтадғу білікте» мемлекетті
орталықтандыру, оның бірлігі, мемлекетті басқару мəселелеріне басым көңіл
бөлінген. Ол - тек саяси трактат қана емес, онда өмірдің мəн-мағынасына,
адамның тағдыры, оның қоғамдағы орны мен рөлі, халықтың мінез-құлқы,
салт-санасы, əдет-ғұрпы жəне т.с.с. туралы көзқарастар жинақталған үлкен
шығарма. Ол шындыққа, бақытқа жетудің адамгершілік жолдарын іздейді.
Əділет, ақыл, рақымдылықты жырлайды. Өмірде əділ заңды, еркіндікті
аңсайды.

Қазақ халқының тарихында өшпес із қалдырған хандар да бар. Оларға
Қасым, Есім хандар жатады. «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі
жолы» деп халық олар жасаған заң, тəртіптерді көпке дейін ұмытпаған. Бірақ
өкінішке орай, олар бізге дейін жетпеді. Ал Тəуке ханның «Жеті жарғысы»
негізінен сақталған. Жəңгірдің баласы Тəуке хан 1680 жылы таққа отырғанда
қазақхандығының ішкі жəне сыртқы саяси жəне экономикалық жағдайы ауыр
еді. Ру басылар, сұлтандар өзінше бөлек билегісі келді. Орта Азия
билеушілерімен қарым-қатынас тұрақсыз еді. Мұның бəрі қазақ
мемлекеттігілінің тұтастығына, сыртқы шапқыншылықтан қорғануға нұқсан
келтірді. Сондықтан хандық өкімет билігінің беделін көтеріп, ақсүйектердің
бөлініп, оқшаулануынтоқтату, халықты біріктіру үшін Тəуке хан «Жеті жарғы»



27

деп аталған қазақ əдет-ғұрып заңдарының жиынтығын жасатты. Онда құқықтық
тəртіп пен мемлекеттік құрылымның негізгі принциптері айқындалды. Атап
айтқанда, жер дауы, жесір дауы, құн дауы, мал-мүлік дауы, ұрлық, айып, жаза,
салық жəне т. б. қаралады. «Жеті жарғы» нормалары даулағандау-дамайларды
тежеп, рулар арасындағы тартыстарды бəсеңдетті, қоғам ішіндегі ала ауыздық
азайып, ел бейбіт өмір сүрді. Тəуке хан «Халық кеңесі» мен «Билер кеңесін»
тұрақты орнаған ретінде қалыптастырып, рөлін арттырды. Өз кеңесінде
халықтың өзекжарды мəселелерін: көші-қон, ел тыныштығы мен бірлігі,
сыртқы жаудан қорғану жəне т.с.с. жүйелі түрде талқылап отырды.

Сонымен қатар, Тəуке хан қазақ қоғамына түбегейлі өзгерістер əкелген ірі
реформатор болды.

Қазақ халқына мəңгілік мұра қалдырған, аты аңызға айналған ақын,
жырау Асан Қайғы Сəбитұлы (XIV  ғ.  аяғы –  XV  ғ.  басы).  Ол алғашқы қазақ
хандары Керей мен Жəнібекке ақылшысы жəне саяси кеңесшісі, жас
мемлекеттің жалынды жаршысы, ұраншысы болды. Хан мен қарапайым халық
арасында игілік үшін талас – тартыс, дау-жанжал туғанда, оны ушықтырып,
өрбітпей реттеудің жолын, «ымыраға келу» теориясын ұсынған. Ол еліне
мəңгілік азық боларлық жері шүйгін, ырысы мол қоныс, сыртқы жаудан қорған
боларлық қолайлы жер – «Жерұйықты» іздеген, халқының болашағын ойлаған.
Асан Қайғының мұндай жерді іздеу əйгілі утопиялық социалистер Томас
Мордың «Утопиясы» мен Т. Кампанелланың «Күн қаласындағы» саяси
идеялармен үйлесіп, жымыңдасып жатыр.

3.2 XIX ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың басындағы
қазақ ғұламаларының саяси пікірлері

XIX ғасырдың екінші жартысында қазақ даласында саяси идеология
ретінде ағартушылық кең өріс алды. Бұл кезде қазақтың ұлы ғалымы,
ағартушы-демократ, саяхатшы, этнограф, Орта Азияның, Қазақстанның, Батыс
Қытайдың тарихы мен мəдениетін зерттеуші Шоқан Уəлиханов (1835—1865)
өмір сүрді.

Ол атақты Абылай ханның шөбересі еді. Шоқан өз өмірінің негізгі
мақсаты - халыққа қызмет ету, оның мақсат-мүддесін патша шенеуніктері мен
жергілікті байлардың зорлық-зомбылығынан қорғау, қолынан келгенше оның
рухани жəне мəдени өркендеуіне ықпал жасау деп білді.

Шоқан Азия мен Қазақстан жағдайында халықты аяусыз қанап, соның
нəтижесінде билеп-төстеушілердің орынсыз баюына жол ашатын нəрсе —
олардын колындағы шексіз билік деп ұқты. Сондықтан халықты қанаудан
құтқару үшін бай-манаптардың билігін жою немесе тым болмаса олардың,
саяси үстемдігін шектеп, бұқара халықтың демократиялық құқығы мен
бостандығын кеңейтпек болды. Жалпы, ол билікті халықтың еркімен шектеуді
дұрыс деп санады.

Ғалым сол кездегі қазақ еліндегі тəртіпті өзгертпек болып, қоғамдық
кұрылысты жаңартудың жолдарын іздеді. Бұл ретте ол революциялық емес,
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реформалық жолды қалады. Ал реформа жасау үшін халықтың талап-тілегін,
мақсат-мүддесін, ұлттық мінез-құлқын жете зерттеу керек. Сонда ғана реформа
тиімді болады деді.

Шоқан қоғамның прогресті түрде алға дамуы материалдық əл-ауқаттығын
жетілдіруге байланысты екенін терең түсінді. Сондықтан ол экономикалық,
əлеуметтік, саяси реформаларға үлкен мəн берді. «Сот реформасы жайында
хат» деген еңбегінде ол: «Біздің заманымызда халыққа етене жақын, ең
маңызды, соның мұқтажына тікелей қатысты реформа - экономикалық жəне
əлеуметтік реформа. Ал саяси реформалар экономикалық істерді жүзеге
асыратын құрал ретінде көрінбек, өйткені əрбір жеке адам жəне бүкіл адам
баласы қауымдасып өзінің түпкі мақсаты материалдық əл-ауқатын жақсартуға
тырысады. Прогресс дегеніміз де осыған сай келеді» дейді Ш. Уəлиханов.

Шоқан сол кездегі патриархтық-феодалдық қазақ қоғамын екі топқа: бір
жағынан, сұлтандар мен билер, байлар мен қожалар болып, қазақ қоғамының
мəртебелі тобына, екінші жағынан, «дала пролетариаты» деп атап, кедейлер
тобына бөлді. Бұл топтардың мүдделері бір-біріне мүлдем қайшы деп білді.

Уəлиханов қазақ жеріне ектемдік пен заңсыздық əкелген патшалық
отаршыл үкіметті батыл сынады. Қазақ халқының қараңғылығын пайдаланып
«ашықтан-ашық аямай сорады» деп, халқын тонап жатқан патша шенеуніктері
туралы ашына жазды.

Шоқан адамдардың адамгершілік қасиеттерін дамыту үшін олар еркін
болуы шарт деді. Ол еркіндікті де дұрыс пайдалана білу керек. Ол үшін
халықтың сауаты жоғары болуы тиіс деп тұжырымдады.

Осы кезде қазақ халқынан шыққан ұлы ұстаз Ыбырай Алтынсарин
(1841—1889) де өмір сүрді. Ол халықты дүниеге «дұрыс көзқараспен» қарауға
тəрбиелеуді өзінің негізгі мақсаты етіп қойды. Тек білім, ағартушылық қана
бұқара халықты билеп-төстеушілердің қысым-қыспағынан құтқара алады деп,
барлық күш-жігерін олардың білімін көтеруге арнады. Адамдарды ойындағы
бос қиялдардан арылып, дүниенің ақиқатына көздерін ашып, шын мəнінде алға
жылжитын, прогрестік жолға түсіруге тырысты.

Ыбырай «Қазақ даласыңдағы жұт жөнінде» деген еңбегінде халқының
болашағы отырықшылыққа көшу жəне егін шаруашылығымен айналысуда деп
атап көрсетті. Бірақ оны өз еркімен, ықтиярымен біртіндеп істеуге тиіс.
Сондықтан көшпелі қазақтарды күшпен отырықшылыққа айналдыруға
болмайды деп, қарсы шықты.

ЬІ. Алтынсарин адамдарды іс-əрекетке ынталандырып, жұмылдыратын
негізгі себеп - өмірлік қажеттіктер, атап айтқанда, өмір сүру, білім алу,
мəдениетке ұмтылу жəне т.б. қажеттіліктер деп есептеді. Сондықтан да адамдар
оларға талпынады. Бұл ұмтылыстан келіп, билеудің ескі түрлерін өзгерту
қажеттілігі пайда болады деді.

Ыбырай қазақ қыздарын оқытуға ерекше көңіл бөлді. Сондықтан ол
1887 ж. Ырғызда 20 орындық интернат жəне қазақ қыздарына арнайы мектеп
ашты. Ұлы ұстаздың қажырлы еңбегінің арқасында XIX ғасырдың 70 - 80
жылдарында қазақ даласында көптеген мектеп ашылды. Ол мектептердің,
мақсаты қазақ жастарын жоғары адамгершілік рухында тəрбиелеу деп ұқты.
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Бұл кезде қазақтың кемеңгер данасы, заңғар ақыны, асқан ағартушысы,
жазба əдебиетіміздің негізін салушы Абай Құнанбаев (1845 - 1904) ж.ж. өмір
сүрген еді.

Абай қазақ даласында барлық жақсылықтың, жаңалыктың жаршысы
болды. Ол адамды «ақыл, білім, ерік» жоғары дəрежеге көтеріп,
асқақтататындай қоғамның прогрестік дамуын аңсады. Игілікті, парасатты
қоғам орнату Абай еңбектерінің басты бағытының бірі болды. Сондыктан ол
барлық, адамдарды өзінді өмірде қалай ұстаудың, игілікке, ақылға сыйымды іс
істедім бе деп күніне немесе аптасына, тым болмаса, айына бір рет өз-өзіне есеп
беруге шақырды.

Абай патша өкіметінің сойылын соғып, байлардың мүддесін қорғайтын
қарапайым халықты езуші старшина, би, болыс жəне т.б. атқамінерлер сияқты
əлеуметтік топтың қоғам дамуына кедергі келтіріп отырғандығын жақсы түсіне
білді. Сондықтан ол ел басқару жүйесіне жаңа заң, ережелер енгізуді армандап,
сол жолда жүзден аса бабы бар ереже жасаған.

Абай қандай адамның болмасын əлеуметтік жағдайын жақсартып, рухани
гүлдендіретін еңбек, соның арқасында ол бүкіл адамзат қоғамына кызмет етеді
деп санады. Одан əрі ол: «Жалға жүр, жат жерге кет, мал тауып кел, Малын
болса сыйламай тұра алмас ел», - деп еңбектің қандай түрі болса да пайдалы,
одан арлануға болмайтындығын үйретті. Абай еңбекшілердің хал-ахуалын,
өмірін жақсарту үішін қоғамның экономикалық негізін өзгерту керек деп
түсінді. Сондықтан ол қазақтардың прогресті дамуын егіншілік, қолонер, сауда
сияқты экономиканың үш тетігімен тығыз байланыстыра қарады. Данышпан
атамыз: «Түбінде баянды еңбек егін салған, жасынан оқу оқып, білім алған», -
деп көрегендік ойын түйеді. Ал қолөнері қандай жағдайда болсын адам
қолында қалатындығын көрсете келіп, «алдау қоспай адал еңбегін сауған
қолөнері - қазақтың əулиесі сол» деп жоғары бағалайды.

Ақын өзгерістің негізгі күші ағартушылық деп ұқты, «Өсек, өтірік,
мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ» сияқты кемшіліктерді көрсету арқылы
халықты түзетуге тырысты. Ол үшін «Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым
ойлап қой» деп ақыл берді. Əсіресе, жастарға үлкен үміт артты. Адамның
адамгершілік қасиетін арттыруға жұмылдырды. «Бірің қазақ, бірің дос,
көрмесең істің бəрі бос», - деп, ұлттық бүтіндік, ішкі татулык,
ынтымақтастыққа шақырды. Өз халқымыздың мүддесі үшін күресте достық,
татуластық, бірлік керектігіне назар аударды.

Сол кездегі тарихи жағдайда өмір сүрген қазақ халқына бұдан əрі
бұрынғыша тіршілік етуге болмайтынын ескерте келіп, заман талабына сай
еңбек етіп, кəсіпті, сауданы меңгеруге кеңес берген - Абай. Демек, қазақ
қауымына əлеуметтік реформаны да, экономикалық реформаны да бірінші
ұсынған - ұлы Абай. Яғни, данышпан ақынымыздың айтқан өсиеттері, ақыл-
кеңестері осы күнге дейін өз мағынасын жойған жоқ.

Қазақ халқының саяси санасының дамуына XIX ғасырдың аяғы
XX ғасырдың басында пайда болған алғашқы интеллигенттік топ та зор ықпал
етті. Оларға: Əлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов,
Мұстафа Шоқай, Мұхамеджан Тынышбаев, Мағжан Жұмабаев, Бақытжан
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Қаратаев, Халел жəне Жаһанша Досмұхамедовтар жəне басқалар жатады. Олар
Ресейдің отаршыл саясатына қарсы ұлт-азаттык, қозғалысын басқарып, қазақ
халқының ұлттық бірлесуін мұрат етті. Алаштың білімді де білікті асыл
азаматтары қызыл империяның құрбаны болып кетті. Бірақ олардың ісі, саяси
мұраты өлген жок.
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4 ТАҚЫРЫП. БИЛІК САЯСИ ФЕНОМЕН РЕТІНДЕ

4.1 Билік тұжырымдамалары. Саяси билік
4.2 Биліктің ұйымдастырылуы жəне қызметі. Биліктің легитимдігі
4.3 Ұлттық саясат мемлекеттік саясаттың құрамы ретінде

4.1 Билік тұжырымдамалары. Саяси билік

Саясаттануда саяси билiк теориясы негiзгi орын алады. Ол саясатпен
тығыз байланысты жəне саясаттың, саяси институттар мен барлық саясат
əлемiнiң мəнiн түсiнiп-бiлуге мүмкiндiк бередi. Себебi, саясаттың негiзгi
мəселесi - билiк, ал мазмұны - билiк үшiн күрес жəне билiктi жүргiзу.
Шығыстың көрнектi ойшылы Ибн-Халдун (1332—1406) адамның басқа жан-
жануарлардан ерекшелiгi - ол билiк үшiн күреседi деген екен.

Ағылшынның ең iрi фəлсафашыларының бiрi, қоғам қайраткерi болған
Бертран Рассел (1872-1970) физикада басты ұғым энергия болса, қоғамдық
ғылымдарда негiзгi ұғым билiк болып табылады деп дұрыс айтқан. Ал
Американың əйгiлi əлеуметтанушысы Талкотт Парсонс (1902-1979)
экономикалық жүйеде ақша қандай орын алса, саяси жүйеде билiк те
соншалықты орын алады деген.

Билiк жөнiңде ғалымдар арасында əр түрлi анықтамалар мен
тұжырымдамалар бар. Солардың негiзгiлерiне қысқаша тоқтала кетейiк.

1. Теологиялық анықтама билiктi белгiлi бiр мақсатқа, белгiлеген
нəтижеге, қорытындыға жету мүмкiндiгi деп түсiндiредi. Мысалы, ағылшын
фəлсафашысы Т. Гоббс (1588 - 1679) билiк болашақта игiлiкке жетудiң, құралы
жəне өмiрдiң өзi өле-өлгенше билiк үшiн үздiксiз ұмтылыс деп жазды.

2. Бихевиористiк анықтама бойынша билiк деп басқа адамдардың жүрiс-
тұрысын, өзiн-өзi ұстауын өзгерту мүмкiндiгiне негiзделген iс-əрекеттiң ерекше
түрi.

3. Инсщументпалистiк анықтама билiктi белгiлi бiр кұралдарды,
амалдарды (зорлық-зомбылық, күштеу сияқты шараларды) пайдалану, қолдану
мумкiндiгi деп бiледi. Мəселен, Американың белгiлi саясаттанушысы Р. Даль
(1915 жылы туған) билiк бiр адамға екiншi адамды өз еркiмен жасамайтын iс-
əрекеттi жасауға мəжбүр ету мүмкiндiгiн бередi дейдi.

4. Структуралисті анықтама билiктi басқарушы мен бағынушының
арасындағы қатынастың ерекше түрi деп ұғады. Олар кейбiр адамдарды
туғанынан, табиғатынан əмiршiл, басқарғысы келiп тұратын болады, ал
басқалары көнбiс, көнгiш, басқа бiреу өз ырқын билеп, басқарып, жол көрсетiп
тұрғанын ұнатады, қалайды дейдi. Солардың арасында, олардың ойынша, билiк
қатынастары туады.

5. Конфликтiлiк анықтама билiктi дау-жанжал жағдайында игiлiктi бөлудi
реттейтiн мүмкiндiк, шиеленiстi шешудiң құралы деп түсiндiредi.

6. Бiраз ғалымдар билiктi кең мағынасында басқаларға тигiзiлетiн жалпы
ықпал ретiнде қарайды.
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7. П. Моррис, А. Гидденс сияқтылар, жоғарыдағы көзқараспен келiспей,
билiктi бiреуге немесе бiрдеңеге тигiзетiн жай ғана ықпал, əсер емес, оларды
өзгертуге бағытталған iс-əрекет дейдi.

8. Америка саясаттанушылары Г. Лассуэлл мен А. Каплан «Билiк жəне
қоғам» деген кiтабында билiктi шешiм қабылдауға қатысу мүмкiндiгi ретiнде
сипаттайды.

Сонымен, бiз билiк туралы ғалымдардың арасында ортақ пiкiр, анықтама
жоқ екенiн байқадық. Батыстың əлеуметтанушысы Р. Мартин билiк махаббат
сияқты, күнделiктi тiлiмiзде жиi пайдаланылады, iштей сезiледi, бiрақ сирек
анықталады деп бекер айтпаған. Онын себебi, француздың саясаттанушысы
Ж.К. Шевалье айтқандай, адамдарды билiктiң жалпы ұғымының
айналасындағы айтыс-тартыстан гөрi нақтылы, шын мəнiндегi билiктiң өзi
көбiрек ойландырған, мағынасын тартқан.

Дегенмен, ғылым болғандықтан анықтама берiледi. Мысалы,
«Философиялық энциклопедиялық сөздiкте» билiк туралы былай делiнген:
«Сөздiң жалпы мағынасында билiк очеркiңдi жүзеге асыруға қабiлеттiлiк пен
мүмкiндiк, адамдардың жүрiс-тұрысы, iс-əрекетiне қайсыбiр амал-əдiстер -
бедел, құқық, күштеу арқылы шешушi ықпал жасау». Бiздiңше, билік деп
бiреудiң екiншiлерге əмiрiн жүргiзiп, олардың iс-əрекетi, қызметiне ықпал етуiн
айтады.

Билiк адамзат қоғамымен бiрге пайда болады жөне оның даму барысында
бола бермек. Ол ең алдымен қоғамдық өндiрiстi ұйымдастыру үшiн керек.
Онсыз барлық қатысушы адамдарды бiртұтас ерiкке бағындыру қиын. Билiк
адамдар арасындағы қарым-қатынастарды, адамдар, қоғам жəне мемлекеттiк
саяси институттар арасындағы қатынастарды реттеуге мiндеттi. Ол қоғамның
тұтастығы мен бiрлiгiн қолдау үшiн керек.

Алғашқы қауымдық қоғамда билiк қоғамдық сипатта болды. Ол кезде
билiктi қауым бастығын сайлайтын ру мен тайпалардың барлық мүшелерi
бiрiгiп iске асыратын. Əлеуметтiк бөлшектену өрiстеп, мемлекеттiң пайда
болуына байланысты ру басшыларының адамгершiлiк беделi төмендеп, оның
орнына ақсүйектер билiгiнiң беделi ұлғайды. Билiктiң аппараты дүниеге келдi,
адамдарды еркiнен тыс, ықтиярсыз еркiне көндiрген мекемелер пайда болды.
Олар мемлекет ретiнде қоғамнан дараланып, оқшауланып, оның үстiнен
қарайтын органға айналды. Құлдық қоғамда саясат, саяси билiк пайда болды.
Сондықтан саяси билiктiң пайда болуын қазiргi саясаттануда мемлекеттiң пайда
болуымен байланыстырады.

Əдетте, «билiк» деген сөз əр түрлi мағынада қолданылады. Оны ықпал
ету бағытына, объектiсiне байланысты былай етiп бөледi: ата-аналар билiгi,
мемлекеттiк, экономикалық, саяси, əлеуметтiк, құқықтық, əскери, рухани билiк
жəне т.т. Бiрақ билiктiң толық мағынасы мемлекеттiк-саяси салада ғана
айқындалады. Сондықтан саяси билiк билiктiң ең басты түрiне жатады.

Билiктiң басқа түрлерiмен салыстарғанда саяси билiктiң мынадай
ерекшелiктерi бар: оның өктемдiк сипаты (ол басқа билiктерден жоғары
тұрады, оның шешiмдерiн қалғандары орындайды), оның бүкiл қоғамның
атынан билiк жүргiзуi, басқарумен кəсiби айналысатын адамдардың ерекше



33

тобының болуы, оның көпшiлiк адамдардың мүддесiн қорғауы, басқа
мекемелерге қарағанда билiк органдарының тəуелсiздiгi, қоғам өмiрiнiң жұмыс
тəртiбiн белгiлеуде жеке-дара құқығы, мемлекет шеңберiнде ашық күш қолдана
алуы жəне т.б.

Саяси билiк бар жерде теңсiздiк бар. Мұнда бiреулер билiк етуге құқықты
да, екiншiлерi оларға бағынуға мiндеттi. Бұл теңсiздiк неден туады? Ол үшiн
саяси билiктiң қарамағында теңсiздiктi қамтамасыз ететiн əдiс-құралдары бар.
Оған жататындар:

1. Экономикалық қор. Қандай саяси билiк болмасын оған қаржы-қаражат
керек. Мысалы, сайлау науқанын өткiзу үшiн ондаған миллион ақша
жұмсалады. Мемлекет тарапынан бөлiнген қаражат жетiспегендiктен шет
елдерде үмiткерлер жеке бай адамдардың, бiрлестiктердiң көмегiне сүйенедi.
Билеушi аппаратты ұстау үшiн қаншама қаржы кетедi. Оның үстiне, əдетте,
билiк басына келген топ өзiнiң экономикалық бағдарламасымен келедi.
Мысалы, АҚШ-тың көрнектi президенттерi: Ф. Рузвельт «Жаңа бағыт»,
Дж. Кеннеди «Жаңа шеп», Л. Джонсон «Кедейлiкке қарсы соғыс» жəне т.с.с.
бағдарламаларды алға тартқан. Оларды жүзеге асыруға қыруар ақша iздестiруге
тура келедi.

Экономикалық қорға қоғамдық өндiрiс пен тұтынуға керек басқа да
материалдық құндылықтар, құнарлы, шұрайлы жерлер, пайдалы қазба
байлықтары жəне т.б. кiредi.

2. Əлеуметтiк əдiс-құралдар.Үстемдiк етiп отырған билiк өзiн қолдайтын,
оның одан əрi өмiр сүруiне мүдделi адамдар iздейдi. Ондай рөлдi ең алдымен
оның мəртебелi, абыройлы, жалақысы мол қызметтердi атқаратын,
көптегенжеңiлдiктермен пайдаланатын қызметкерлерi орындайды. Қазiргi
Батыс елдерiнде үстемдiк етiп отырған саяси билiктi сақтауға халықтың
көпшiлiгi мүдделi. Себебi, оларда орта деңгейде тұратын адамдар көп, саяси
билiк басына келгендер соларға арқа сүйейдi, көпшiлiктi мұқтаждық жағдайға
жiбермейдi, елдерiнде əлеуметтiк əдiлеттiлiк, халықты сақтандыру кең
дамыған. Мысалы, зейнеткер жұмыс iстеп жүргенде алған жалақысының 90%-
ға дейiнгiсiн ала алады, неше түрлi қайырымдылық қорлары жұмыс iстейдi
жəне т.с.с.

3. Күш жұмсау құралдары. Олар мемлекеттi қорғайды, iшкi тəртiптi
сақтайды, саяси билiктi құлатуға əрекет жасаушыларға мүмкiндiк бермейдi.
Оған жататындар: əскер, полиция, қауiпсiздiк органдары, сот, прокуратура жəне
т.б. Тарихи тəжiрибеге сүйенсек, саяси билiк оларды өз мақсаттарына əсiресе
экономикалық жəне саяси дағдарыстар кезiнде жиi пайдаланады. Оның арнайы
дайындалған адамдары болады.

4. Ақпарат құралдары. Қоғамдық пiкiр тудырып, саяси өмiрге ықпал ету
жағынан оны төртiншi билiк деп те атайды. Кейбiр саяси қайраткерлер кiм
теледидарды бақыласа, сол бүкiл елдi бақылай алады деп  санайды. Шынында
да, олардың мүмкiншiлiктерi мол. Əсiресе, əрбiр үйде радио, теледидар бар
кезде адамдар өз елдерiндегi жағдайды ғана емес, дүниежүзiнде не болып, не
қойып жатқанын көрiп-бiлiп отырады. Ақпарат құралдарының маңызы шын
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мəнiнде сөз, баспасөз бостандығы берiлген, оппозициялық партиялар бар
елдерде арта түседi.

5. Ақпарат құралдарымен қатар билiктi жүргiзуде информациялық
қордың да маңызы зор. Бiлiм мен ғылыми мағлұматты алу, оларды тарату
бүгiнгi танда алдыңғы қатарлы орындарға шығуда. Кейбiр ғалымдардың
(жапондықтардың) айтуынша, информация кiмнiң қолында болса, XXI ғасырда
билiк соның қолында болады дейдi.

Саяси билiк əлеуметтiк институттар арқылы жұмыс iстейдi. Ол ұйымдар,
мекемелер, техникалық, информациялық, адамдық жəйттар, қоғамдық
қатынастарды ұйымдастыру мен реттеудi қамтамасыз ететiн ережелер арқылы
iске асады.

Билiктiң қайнар көзi, бастауына бедел, күш, байлық, заң, адамның
қоғамдағы алатын орны, ұйым, мүдде, бiлiм жəне хабарлама мəлiметтер
(информация) жатады.

Билiктi жүзеге асырғанда құқық, бедел, сендiру, əдет-ғұрып, дəстүр, амал-
айла, қулық, күштеу, зорлау, ерiксiз көндiру сияқты əдiс-амалдар
пайдаланылады. Оны жүзеге асырудың түрлерiне үстемдiк жүргiзу, басшылық
ету, үйлестiру, ұйымдастыру, бақылау жатады.

Саяси билiктiң өзiндiк қызметтерi болады. Оған жататындар: қоғамның
саяси жүйесiн қалыптастыру; оның саяси өмiрiн ұйымдастыру (ол мемлекет пен
қоғам, таптар мен топтар, ассоциациялар, саяси институттар, мемлекеттiк
басқару органдары мен аппараттары, партиялар, азаматтар жəне т.б.
арасындағы қатынастарды қамтиды); əр түрлi деңгейдегi қоғам мен
мемлекеттiң iстерiн басқару; үкiмет органдары, саяси емес процестерге
басшылық жасау; саяси жəне басқа қатынастарды бақылау жəне түптеп
келгенде, белгiлi бiр қоғамға сəйкес басқарудың түрiн, саяси тəртiптi жəне
мемлекеттiк құрылысты (монархиялық, республикалық), ашық не жабық (басқа
мемлекеттерден оқшауланып, қоршауланып алған, автаркиялық) қоғамды құру,
қоғамдық тəртiп пен тұрақтылықты қолдау; даудамай, шиеленiстердi ашып,
оларға шек қою жəне дер кезiнде шешу; қоғамдық келiсiмге, мəмiлеге келу
жəне т. б.

Қоғамда билiк өзара тығыз байланыстағы 3 деңгейде ұйымдастырылып,
жұмыс iстейдi: 1) жоғары орталық саяси институттар, мемлекеттiк мекемелер
мен ұйымдар, саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдарды басқару органдары
кiретiн өте iрi деңгей; 2) орта буынды аппараттар мен мекемелердi қамтитын
жəне аймақтық, облыстық, аудандық шеңбердегi жергiлiктi əкiмшiлiк билiк
(əртүрлi мекемелер, агенттiктер, комиссиялар, кеңестер, префектуралар жəне
т.б. мекемелер) кiретiн орта деңгей; 3) адамдар, кiшiгiрiм топтар, ұйымдар,
одақтар, өндiрiс жөне басқа ұжымдар арасындағы қоғамдық қатынастардың
негiзi, арқауы болып табылатын, саяси жəне қоғамдық өзiн-өзi басқару өрiсiн
құрайтын кiшi деңгей.

Билiк мəселесiн қарастырғанда саяси билiктiң «субъектiсi» жəне «иелiк
етушi» деген ұғымдарға назар аударуға тура келедi.

Субъект деп iс-əрекеттi жасаушы, объекттi өзгертушi жеке адам,
əлеуметтiк топ, тап, партия, мемлекеттi айтады. Саяси билiктi жүзеге асыру



35

үшiн арнайы ұйымдар мен мекемелер құрылып, субъект оларға кепiлдiк бередi.
Олар билiктi қолданушы, қорғаушы, «иелiк етушi» болып есептеледi. Басқа
сөзбен айтқанда, субъект билiктi «иелiк етушiлер» арқылы жүргiзедi.
Сондықтан мұны түсiнбейтiн адамдар билiкке «иелiк етушiлердi» билiктiң
өзiмен шатастырады немесе «иелiк етушiлердi» билiк субъектiсiнен тəуелсiз
деп санайды. Мысалы, мұндай адамдар кез келген шенеунiктi, ұйым немесе
мекеменiң, саяси, əкiмшiлiк, шаруашылық бастықтарын билiк иесi деп ұғады.
Олардың iс-əрекеттерi туралы шағым арыз беруге болмайтын сияқты көрiнедi.
Мұндай түсiнiк субъектi енжарлыққа, керенаулыққа əкелiп соқтырады,
билiктен шеттетiледi. Олар өз тағдырын белсендi түрде өзi шешетiн
мүмкiншiлiгiне сенiмi азаяды.

Билiктiң субъектiсiне жеке адам немесе партиялар, ұйымдар жəне т. б.
жатады дедiк. Бiрақ олар бəрi бiрдей билiк жүргiзе алмайды. Сондықтан мұндай
құқық адамдардың, ұжымдардың, партиялардың, таптардың, топтардың белгiлi
бiр бөлiгiне ғана берiледi. Бұдан келiп билiк етуге сенiм бiлдiру мəселесi туады.

Демократиялық саяси жүйе ойдағыдай өз iсiн атқаруы үшiн, əдетте,
мемлекеттiк билiктi заң шығарушы, атқарушы, сот билiгi етiп үш тармаққа
бөледi. Оның негiзiн салушы ағылшын ойшылы Джон Локк (1632 - 1704) пен
француз ғалымы Ш. Л. Монтескье (1689 - 1753) болды.

Заң шығарушы билiк (парламент) заң шығарумен, оны бекiту, өзгерту
немесе жоюмен айналысады. Ол заң қабылдайды, салық салуды анықтайды,
үкiметтi тағайындайды, бюджеттi бекiтедi, соғыс ашып жəне армияны
қамтамасыз етедi, сауданы реттейдi, сотты ұйымдастырады, халықаралық
келiсiм-шарттарды қабылдайды, саясаттың маңызды iшкi жəне сыртқы бағытын
айқындайды. Оның жұмысына конституция атынан ерекше органдар
(конституциялық қадағалау, конституциялық сот) бақылау жасайды.

Атқарушы билiкке үкiмет пен əкiмшiлiк жатады. Оларды заң шығарушы
өкiлдiк органдар қалыптастырады. Атқарушы билiк заң шығарушы билiктiң
бақылауында болып, олардың алдында есеп бередi. Оның жұмысы заңға
негiзделiп, заң шеңберiнде iс iстеуi керек. Сырттай қарағанда ол заң шығарушы
билiкке тəуелдi. Бiрақ iс жүзiнде ол саяси жүйенiң маңызды бөлiгiне айналған
жəне қоғамдық өмiрде зор рөл атқарады. Үкiмет саяси шешiмдер қабылдайды
(бiрақ олар конституция шеңберiнде болуы жəне заңға негiзделуi қерек). Ал
əкiмшiлiк ол шешiмдердi жүзеге асырады.

Соттық билiк адамдардың құқығын қорғайды, заңды бұрмалаушылықтан
сақтайды, парламент не президент қабылдаған заңдардың, конституциялық
жарғылардың сəйкестiгiн анықтайды. Оны халық немесе өкiлеттi мекемелер
қалыптастырады. Ол заң шығарушы немесе атқарушы билiкке тəуелсiз. Өз
жұмысында тек заңды ғана басшылыққа алады. Егер жоғарғы сот мемлекеттiк
органның немесе қызмет адамының шешiмiн конституцияға қарсы десе, ол
шешiм толығымен күшiн жояды. Соттың маңызды принциптерiне жариялылық,
айыпкердiң өзiн қорғауға жəне сот үкiмiн бұздыру туралы шағым арыз беруге
құқығы жатады.

Бiраз елдерде соттың тəуелсiздiгiн жəне əдiлдiгiн қамтамасыз ету үшiн
ант берген əдiл сот құрылады. Мұндай жағдайда сот процесiнде судьяларға
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тəуелсiз, арнаулы ант берген азаматтардан тұратын қазылар алқасы қатысады.
Олар айыпкердiң кiнəсі жөнiнде шешiм қабылдайды. Соның негiзiнде судьялар
үкiм шығарады.

Қазiргi кезде билiктiң үш тармағы жөнiнде саясатшы ғалымдардың
арасында əр түрлi көзқарастар бар. Олардың кейбiреуi билiк санын көбейткiсi
келсе, екiншiлерi кемiткiсi келедi.

Билiк санын көбейткiсi келгендер төртiншi билiк деп ақпарат құралдарын
атайды. Олардың қазiргi кезде, өмiрдiң демократияланып жатқан дəуiрiнде алар
орны зор. Əсiресе, сөз, баспасөз бостандығы шын мəнiнде берiлiп, радио мен
теледидарды пайдалану мүмкiндiгi қамтамасыз етiлген елдерде азаматтардың
өзiндiк санасының өсуiне, қоғамның iсiне белсендi араласуына, адамдардың
басшылығы мен жауапкершiлiгiн тəрбиелеуде ақпарат құралдарының
мүмкiншiлiгi ерекше. Ел басқарушы шенеунiктердiң қылмысты iстерiн қалт
жiбермей əшкерелеп отырса (сондықтан олардан қаймықса), халықтың мұңын
мұндаса, шынында да, төртiншi билiк емей немене?

Бесiншi деп сайлаушылар билiгiн айтады. Мұнда сайлаушылардың еркi,
талап-тiлектерiмен қатар кейбiр елдерде сайлаушылар соты да бар.

Алтыншыға бақылау билiгiн жатқызады. Қайсыбiр елдерде қарамағында
аппараты бар Бас бақылаушы да болады.

Жетiншi саяси билiк дейдi. Мұнда билiктi жүргiзiп отырған басқарушы
партия туралы сөз болып отыр.

Кейбiреулер билiктiң ерекше түрi деп əскери билiктi атап жүр.
Сонымен қатар, мемлекеттiк билiк санын қысқартқысы келетiндер де бар.

Мысалы, француздың белгiлi саясаткерлерi Р. Арон, Ж. Бюрдо жəне тағы
басқалар мемлекетте екi-ақ билiк, атап айтқанда, заң шығарушы жəне оған
бағынышты əкiмшiлiк билiк болады дейдi. Сот билiгiн жоққа шығармайды,
бiрақ оны əкiмшiлiк билiкке қосады.

Дегенмен, дүниежүзiнiң алдыңғы қатарлы елдерiнде үш тармақты билiк
қалыптасқан. Мемлекеттi басқару ыңғайлы болу үшiн ол билiктер орталық
(жоғары) жəне жергiлiктi билiк болып бөлiнедi.

Билiктiң кейпiн, сырт бейнесiн, қоғамдағы рөлiн, жұмысын жəне
болашағын бағалау үшiн оны жүйелеп, топтастырудың мəнi зор. Əр түрлi билiк
өзара байланысты бiрқатар белгiлермен өзгешеленедi. Атап айтқанда: 1)
институционалданған (өзiнiң басқарушы жəне тəуелдi құрылым деңгейi бар əр
түрлi мекемелер түрiнде ұйымдасқан, төмен шендiлердiң жоғары шендiлерге
бағынышты болып, араларында билеу, бағыну қатынастары орнаған) жəне
институционалданбаған (бейресми, басқарушы жəне атқарушы топтар анық,
ашық көрсетiлмеген) билiктiң түрi (мəселен, саяси ассоциациялардағы билiк,
бейресми топтарды жəне т. б. басқару); 2) жұмыс iстеу саласына байланысты
билiк саяси жəне саяси емес болып бөлiнедi. Мысалы, соңғысына
экономикалық, ата-аналар, корпорациялар жəне т.б. билiгi жатады; 3) құқықтық
шегiне, құдiретiнiң мөлшерi мен саласьша қарай билiк мемлекеттiк,
ассоциативтiк (партиялық, топтық, жергiлiктi əкiмшiлiктiң жəне т.б. билiгi)
болып, сыртқы саясат қатынастарындағы, дүниежүзiлiкұйымдар мен
одақтардың халықаралық билiгi болып жiктеледi; 4) билiктiң субъектiсi
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бойынша парламенттiк, үкiметтiк, соттық, дербес (монархиялық - корольдiк,
патшалық жəне т.б. - президенттiк), ұжымдық (партиялық, басқарушы
топтардың алқалық, халықтық, таптық жəне т. б. билiгi) болып топталады; 5)
қолданылатын əдiс, тəсiлiне қарай үстемдiк, озбырлық, басқатүрлердi ерiксiз
көндiру, сендiру, ерiк, бедел жəне т.б. билiгi болып белiнедi; 6) əлеуметтiк
түрiне қарай феодалдық, буржуазиялық жəне т. с. с. билiгi болып жүйеленедi.

4.2 Биліктің ұйымдастырылуы жəне қызметі. Биліктің легитимдігі

Билiк саяси жəне мемлекеттiк болып екiге бөлiнедi. Бұл мəселенiң үлкен
астары бар. Себебi, бұрынғы кеңестiк дəуiрде бұл ұғымдарды теңестiрiп,
бiрыңғайлау саяси жүйенiң барлық құрылымын мемлекеттендiруiнiң
тəсiлдемелiк негiзi болды.

Саяси билiк таптық, топтық жеке адамның саясатта тұжырымдалған өз
еркiн жүргiзу мүмкiндiгiн бiлдiредi. Ал мемлекеттiк билiкке барлық адамдарға
мiндеттi зандарды шығаруға жеке-дара құқығы бар зандар мен ұйымдарды
сақтау үшiн ерекше күштеу аппаратына сүйенетiн саяси билiктiң түрi жатады.
Бұдан бiз саяси билiктiң мағынасының мемлекеттiк билiктен кең екендiгiн
байқаймыз. Себебi, бiрiншiден, саяси билiк адамзат тарихының барлық
кезеңдерiнде болған. Мысалы, алғашқы адамдық қауым кезiнде ақсақалдар
кеңесiнiң, веченiң (Ежелгi Русьтегi азаматтар жиналысының түрi), вече
соттарының жəне т. б. билiгi болды. Екiншiден, саяси билiк тек мемлекеттiк ап-
парат арқылы ғана емес, сонымен бiрге партиялар, кəсiподақтар, халықаралық
ұйымдар (БҰҰ, НАТО жəне т. б.) сияқты саяси жүйенiң басқа элементтерi
арқылы да билiгiн жүргiзедi. Үшiншiден, мемлекеттiк билiк, жоғарыда
көрсетiлгенiндей, ерекше күштеу аппаратына сүйенедi жəне оның билiгiне
қоғамның барлық мүшелерi тегiс бағынады. Мемлекеттiк билiк саяси билiктiң
ең жоғары, ең толық, ең дамыған түрi, оның өзегi болып табылады.

Мемлекеттiк билiктiң заңдылығы оның легитимдiгiнен бiлiнедi.
Легитимдiк (латын тiлiнде заңдылық, шындық деген мағынаны бiлдiредi)
дегенiмiз халықтың үстемдiк етiп отырган саяси билiктi мойындауы, оның
заңдылығы мен шешiмдерiнрастауы.

Демократиялық жағдайда мемлекеттiк билiк легитимдi болуы үшiн
мынадай екi шарт қажет: 1) ол халықтың қалауы бойынша қалыптасуы жəне
көпшiлiктiң еркiне қарай орындалуы керек. Яғни, мемлекеттiк билiктiң тура
немесе жанама түрде белгiлi бiр мезгiлге халық сайлауы құрылуы жолымен
оның жұмысын бақылап отыруға мүмкiндiк болуы тиiс; 2) мемлекеттiк билiк
конституциялық қағидаларға сəйкес жүзеге асырылуы керек.

Немiстiң көрнектi ғалымы Макс Вебер билiк басына келудегi
легитимдiктiң мiнсiз түрлерi ретiнде үш үлгiсiн көрсеттi. Ең бiрiншiсi - əдет-
ғұрыптықлегитимдiк. Ол сонау ерте заманнан бастап халықтың санасына
сiңген, əбден бойлары үйренiп, дұрыс деп тапқан салт-дəстүрлерге сүйендi.
Сондықтан, мысалы, (кейбiр елдерде қазiр де) хан, сұлтан, патша, шах, əмiр
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жəне т. б. билiгiн халық дұрыс, заңды деп түсiндi. Билiк əкеден балаға мирас
болып қалып келдi, оны жұрт атасалтымыз деп мойындап отырды.

Екiншi түрiне харизматикалық легитимдiк жатады. Мұнда өзiнiң ерекше
батырлығымен, адалдылығымен немесе басқа үлгiлi қабiлет, қасиеттерiмен
көзге түскен адамды басшы етiп жариялап, соның соңынан ередi. Халық тек сол
көсемге берiлiп, соған ғана сенедi. Мысалы, Мұхаммед Пайғамбар, Ганди,
Аятолла Хомейни жəне т. б. Ол адамдар жеке басқа табыну дəрежесiне жеттi.
Харизма деген сөздiң өзi де көсемге, мемлекеттiк басқарушының жеке басына
табыну деген мағынаны бiлдiредi.

Үшiншi түрiне Вебер ақыл-парасаттың, құқықтың легитимдiгiн
жатқызады. Онда саяси билiк салт-дəстүрге немесе тарихи тұлғаға байланысты
емес, қазiргi саяси құрылым орнатқан құқықтық ережелерге, тəртiптiң ақыл-
ойға сыйымдылығына негiзделедi. Мұндай легитимдiлiк саяси билiктiң пайда
болуы жəне өмiр сүруi демократиялық талаптарға сəйкес келе ме, жоқ па
сонымен анықталады.

Легитимдiктiң алдыңғы екi түрi құлдық жəне феодалдық қоғамдарға тəн
болса, үшiншi түрi қазiргi дамыған елдерге тəн. Шығыс елдерiнiң саяси
қайраткерлерi билiктiң легитимдiлiгiне зор назар аударады. Себебi, халық
қазiргi үстемдiк етiп тұрған саяси тəртiпке сенуi керек. Сонда ғана оны
жұртшылық қолдайды жəне ол тиiмдi қызмет атқарады.

Мемлекеттiк құқықтық тəртiптiң легитимдiгiнiң ең биiк дəрежесiне
конституция жатады. 1995 жылғы 30 тамызда Республикалық референдумда
қабылданған Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясы саяси билiкке
нақтылы легитимдiк бердi. Онда Қазақстан Республикасын демократиялық,
зайырлы, құқықтық жəне əлеуметтiк мемлекет деп жариялады. Оның ең қымбат
қазынасы - адам жəне адамның өмiрi, құқықтары мен бостандықтары.
Қазақстан Республикасы - президенттiк басқару нысанындағы бiртұтас
мемлекет. Мемлекеттiк билiктiң бiрден-бiр бастауы - халық. Республикада
мемлекеттiк билiк бiртұтас, ол Конституция мен зандар негiзiнде заң
шығарушы, атқарушы жəне сот тармақтарына бөлiну, олардың тежемелiк əрi
тепе-теңдiк жүйесiн пайдалану арқылы, өзара iс-қимыл жасау принципiне
сəйкес жүзеге асырылады. Республика Президентi мемлекет басшысы, оның ең
жоғары лауазымды тұлғасы болып табылады. Ол - халық пен мемлекеттiк билiк
бiрлiгiнiң, Конституцияның мызғымастығының, адам жəне азамат құқықтары
мен бостандықтарының рəмiзi əрi кепiлi. Парламент - заң шығару функциясын
жүзеге асыратын республиканың ең жоғары өкiлдi органы. Сот билiгi
азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн қорғауды
жүзеге асыруға арналған. Конституциялық Кеңес республиканың бүкiл
аумағында ҚР Конституциясы үстiнен қарауды қамтамасыз ететiн мемлекеттiк
орган болып саналады.

Саяси билiқ мəселесiн сөз еткенде оның принциптерiне тоқталмауға
болмайды. Олар қоғамдық емiрдiң қолайлы, орнықты қалпын қамтамасыз ету
үшiн қажет. Оған мыналар жатады: легитимдiк принципi (яғни, билiк заңға, заң
шығаруға сүйенгенде ғана өзiн сенiмдi, еркiн сезiне алады), қорғау принципi
(билiктi сан түрлi əдiстермен қолда ұстай бiлу жəне оны арттыра бiлу керек),
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ұтымдылық принципi (билiк батымды, өтiмдi, ықпалды, табанды болғаны жөн,
онсыз билiк билiк бола алмайды), сыр бермеу принципi (билiк үшiн ең қауiптi
нəрсешындықты уақытынан бұрын айтып қою).

Қолдағы билiктi атқара да бiлу керек. Бұл оңай шаруа емес, тiптi ең
қиыны десе де болады. Себебi, кемшiлiктiң көбi билiктi қолдану барысында
жiберiледi. Билiктi атқару тетiгiне заң жүзiнде рұқсат етiлген əлеуметтiк iс-
əрекеттер жатады. Оның да өзiндiк принциптерi бар. Оларға жататындар: iштей
ерiксiздiк (əмiршiнiң өз билiгi өзiнде бола бермейдi), сақтық (саяси iс-əрекеттi
алдын ала парасатты түрде дəлме-дəл есептеп алған дұрыс), қызметтестiк
(билiктiң мықтылығы бiрлесiп iс басқара бiлуде), шыдамдылық (əмiршi төзiмдi,
тiлектес, мейiрбанды болуға тиiс), ымыраға келушiлiк (билiктiң қисыны
жағдайға байланысты болуы мүмкiн; сондықтан өкiм жүргiзушiге келiсiмге,
ымыраға келуге, бiрлестiктерге, блоктарға енуге немесе олардан iргенi аулақ
салуға тура келедi), жауапкершiлiк (əмiршi шексiз билiкке қызықпай,
жауапкершiлiгiн сезiнгенi абзал), ұлылық (билiк жүргiзушi өзiнiң iшкi
маңыздылығымен, ұлылығымен, айбындылығымен бағаланады), мəдениеттiлiк,
табандылық, тұрақтылық, өзара сындылық жəне т. с. с. Билiк - дəйектiлiгiмен,
iс-əрекетiнiң қисындылығымен қадiрлi. Керек кезiнде соңғы қорытынды сөздi
айта бiлгеннiң де маңызы зор.

Қоғамдық өмiрдi билiк арқылы реттеп, жөнге келтiрудiң бiрнеше түрi бар.
Мысалы, бұрынғы Кеңес өкiметi кезiнде билiк түгелдей топтастырылған
болатын. Əлеуметтiк бастамалар шығару, шешiмдер қабылдау жəне т. б. бəрi
қатал орталықтанған едi. Бұл билiк қоғамның прогрестi дамуына жол бермейдi.
Ал кейбiреулер билiктiң қай түрiне болмасын қарсы шығып, анархизмдi
уағыздайды. Бұл жолдың да болашағы жоқ. Сондықтан алдыңғы қатарлы
дамыған елдер билiктiң орталықтануы мен шоғырлануынан саналы түрде бас
тартып, барлық адамдардың өкiмет шешiмдерiн қабылдауға, билiкке қатысуын
қалайды. Содан да болар қоғамның қарқындап дамуына жағдай жасап,
халықтың тыныс-тiршiлiгiне жайлы саналатын қазiргi өркениеттi елдер деп
аталып жүрген мемлекеттердегi демократиялық республика, конституциялық
монархия жəне т. б. сияқты билiктердiң түрлерi дұрыс деп саналуда.

Билiктiң түрлерi.
Билiктiң жүзеге асырылу тəсiлiне жəне құрылысына қарай:басқару түрi

жəне мемлекеттiк құрылысы болып бөлiнедi.
Басқару түрi жоғарғы өкiмет билiгi кiмнiң қолында екендiгiн керсетедi.

Соған байланысты мемлекет монархиялық жəне республикалық болып екiге
бөлiнедi.

Монархия деп мемлекеттiң жоғарғы өкiмет билiгi жеке-дара, бiр
билеушiнiң қолында болып, ол əкеден балаға мұра ретiнде қалатын түрiн
айтады. Оны хан, патша, император, король деп атауы мүмкiн. (Монарх
мемлекет басшысы болған кезде оған сол елдiң король, император, ұлы герцог
сияқты құрметтi атағы бiрге берiледi).

Монархия өз кезегiнде абсолюттiк (шексiз) жəне конституциялық болып
екiге бөлiнедi. Абсолюттiк монархия деп жоғарғы өкiмет билiгi бүтiндей, тұтас,
формальды түрде де шектелместен бiр адамның (монархтың) қолында тұрған
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қоғамдық құрылысты айтады. Ертеде басқарудың мұндай түрi кең тараған,
соның iшiнде Ресейде де (Романовтар династиясы басқарған шақта) болатын.
Қазiргi дамыған елдердiң ешқайсысында басқарудың мұндай түрi жоқ.
Конституциялық монархияда монархтың билiгi белгiлi дəрежеде заң
шығаратын билiк парламентпен шектеледi. Басқарудың мұндай түрi алғаш рет
Англияда пайда болды жəне қазiрдiң өзiнде ойдағыдай қызмет етуде. Қазiр
конституциялық монархиялық құрылыс Бельгия, Голландия, Дания, Иордания,
Испания, Норвегия, Непал, Люксембург, Морокко, Сауд Аравиясы, Швеция,
Жапония жəне т. б. елдерде сақталған.

Республика деп мемлекеттiк билiктiң барлық жоғары органдары белгiлi
бiр уақытқа сайланатын немесе өкiлдiк мекемелер (парламент) арқылы
қалыптасатын мемлекеттiк басқарудың түрiн айтады.

Республика президенттiк, парламенттiк жəне аралас (немесе жартылай
президенттiк) болып үшке бөлiнедi. Президенттiк басқаруда, əдетте,
мемлекеттiң де, үкiметтiң де басшысы президент болып саналады. Оны
парламент немесе халық сайлауы мүмкiн. Егер президенттi парламент немесе
соның негiзiнде құрылған коллегия сайласа, оны «парламенттiк президент»
дейдi. Ол - салтанатты өкiлдiгi бар символдық қайраткер. Конституция
бойынша оған белгiлi бiр құқықтар берiледi. Бiрақ ол құқықтарды жүзеге асыру
үшiн тиiстi құжатқа премьер-министр немесе министрлердiң бiреуiнiң
қойылған қолы керек. Онсыз күшi болмайды. Басқа сөзбен айтқанда, ондай
президенттiң билiгi шамалы болады. Мысалы, Үндiстанда, Италияда солай. Ал
егер президенттi жалпыға бiрдей, тiкелей, құпия сайлау арқылы халық сайласа,
ондай мемлекеттi президенттiк республика дейдi. Ондай президенттiң билiгi
зор. Мысалы, АҚШ, Франция т. б. елдерде. Мұнда атқарушы билiк тiкелей
парламентке бағынбайды. Президент үкiметтi өзi тағайындап, өзi басқарады.
Мұндай билiк алғаш рет АҚШ-та орнады. Бұл елдiң басқаруы президенттiк
демократияның iшiнде ең үлгiлiсiне жататындықтан оған толығырақ
тоқталайық. АҚШ-та президент 4 жылға сайланады. Онда премьер-министр
болмайды. Президент мемлекеттi де, үкiметтi де басқарады. Ол
департаменттердiң (министерстволардың аты) басшыларын, министрлер
кабинетiн жəне үкiметтi тағайындайды. Олар тек Президентке ғана есеп бередi.
Оның қылмыскерге кешiрiм жасауға, марапаттауға, халықаралық келiссөздердi
жүргiзуге құкығы бар. Атқарушы билiк шеңберiндегi шешiмдердiң бəрiн
президент қабылдайды. Ол саясаттың iшкi жəне сыртқы басты бағыттарын
айқындайды, тұрақтылықты бейнелейдi. Ал үкiмет бұл қезде күнделiктi
iстермен, елдi басқару мəселелерiмен айналысады. Президенттiк билiк төрелiк
ететiн əдiл қазы сияқты рөлдi атқарады. Мысалы, экономикалық бағыт
қиыншылықтар тудырса, үкiмет алмасуы мүмкiн. Жаңа үкiмет басқа саясат
жүргiзедi, ал мемлекеттiң бастығы баяғы орнында қала бередi. Бұдан бiз
президенттiк басқарудың билiгi зор екенiн көремiз. Бiрақ бұл билiктiң де шегi
бар. Ең алдымен президенттiң заң шығаруға өқiлеттiгi жоқ. Ол бюджеттi де
шеше алмайды (оны Конгресс шешедi). Парламент президенттiң қай
тағайындауын болса да бұза алады (оны «право вето» деп атайды). Конгресс
президенттi орнынан ала алады (оны «импичмент» дейдi). Мысалы, АҚШ-тың
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бұрынғы президентiнiң бiрi Р. Никсон «уотергейт iсi» үшiн («Уотергейт» қонақ
үйiнде орналасқан демократтардың штаб пəтерiне жасырын тыңдау
құрылғысын қоймақ болғаны үшiн) отставкаға кетуге мəжбүр болды. Егер
президент конституцияны бұзса, не мемлекетке опасыздық жасаса, Конгресс
оны жұмыстан босата алады. Бiрақ ол президенттiң саясатымен келiспесе, ол
үшiн оны босата алмайды. Президенттiк республика Латын Америкасы
елдерiнде кең тараған. Ондай билiк Ресейде, Қазақстан жəне ТМД елдерiнiң
басқа республикаларында да орнауда.

Парламенттiк тəртiпте елдiң жоғарғы басшысы парламентке бағынады.
Онда заң шығарушы билiк те, атқарушы билiк те парламентке тəуелдi. Ол
салықты белгiлейдi, бюджеттi бекiтедi, соттарды құрады, сауданы реттейдi,
халықаралық келiсiм-шарттарды қабылдайды, соғыс аша алады, əскердi
қамтамасыз етедi жəне т. б.

Қазiргi қезде қөптеген елдердiң парламентi екi палатадан тұрады.
Феодалдық мемлекеттерде ол елдiң өкiлдiгiн үйлестiруге мүмкiндiк бердi.
АҚШ-та, Францияда оны үстемдiк етушi топтар заңгерлердi «шектен тыс
демократияландыруға» жiбермеу үшiн парламент iшiнде қосымша тежеу
факторы ретiнде пайдаланды.

Төменгi палата жалпыға бiрдей тiкелей сайлау арқылы қалыптасады.
Жоғарғы палатаның құрылуы əр түрлi болады. Мысалы, Англияда
парламенттiң жоғарғы палатасына (Лордтар палатасы) мұрагерлiкпен өмiр
бойы болатын сэрлер (жоғарғы аристократтық атақ), ондай құқығы жоқ сэрлер
жəне Англия шiркеуiнiң жоғарғы шендiлерi кiредi. АҚШ-та сенатқа
(Конгрестiң жоғарғы палатасы) əр штаттан (халық санына байланысты емес) екi
өкiлден сайланады. Германияда жоғарғы палатаның депутаттарын əр жердiң
үкiметi тағайындайды.

Көп елдерде белгiлi бiр дəрежедегi адамдарды парламентке сайламау заң
жүзiнде ескерiлген. Əдетте, бұл ереже мемлекеттiк, қарулы күштер, сот
қызметқерлерiне қолданылады. Сонымен қатар депутаттың тəуелсiздiгiн
қамтамасыз ету, сыбайлас жемқорлықты өрбiтпеу үшiн парламент мүшелерiне
олардың мерзiмi өткенше мемлекеттiк жəне жеке меншiк фирмаларда,
компанияларда қызмет етуге тыйым салынады. Саясаткерлер мен заңгерлердiң
қызмет бабындағы мəлiметтердi өздерiнiң жеқе басының бабына
пайдалануларына рұқсат етiлмейдi.

Парламент бiрпартиялық жəне екiпартиялық болуы мүмкiн. Бiрпартиялық
парламент, əдетте, кiшкентай елдерде кездеседi. Мысалы, Финляндияда солай,
iрi жəне дамыған елдерде екiпартиялық парламент болып келедi. Мысалы,
АҚШ-та, Англияда, Германияда, Францияда жəне т. б. елдердегi сияқты.

Парламенттiң мезгiл-мезгiл үкiметтен есеп берудi талап етуiне, ең
маңызды саяси шараларды бекiтуге, үкiметке сенiм бiлдiрмеуге құқығы бар.
Мұнда ең маңызды нəрсе - үкiметке сенiм бiлдiрiле ме, жоқ па, ол дауыс беру
арқылы шешiледi. Сондықтан күрес дауысты көбiрек алудың айналасында
болады. Мысалы, Германия, Ұлыбритания жəне т. б. елдерде демократиялық
парламенттiк тəртiптiң өмiр сүруi олардың парламентте көпшiлiк дауыс
алуынан. Егер сенiмсiздiк бiлдiрiлсе, кабинеттiң отставкаға кетуiне тура келедi.
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Əр елде парламенттi əр түрлi атайды. Мысалы, АҚШ, Филиппинде жəне
Латын Америкасының қөптеген елдерiнде оны Конгресс, Польша мен
Финляндияда - Сейм, Иран мен Турцияда - Мəжiлiс, Израильде - Кнессет,
Швецияда - Рихсдаг, Францияда - ұлттық жиналыс дейдi.

Республиканың үшiншi түрiне аралас (оны жартылай президенттiк немесе
президенттiк-парламенттiк деп атайды) республика жатады. Мұнда
президенттiк те, парламенттiк те түрлердiң белгiлерi кездеседi. Үкiметке екi
жақты (президенттiң алдында да жəне парламенттiң алдында да) жауапкершiлiк
жүктеледi. Республиканың классикалық ондай түрiне Франция жатады.
Сонымен қатар, оған Австрия, Ирландия, Португалия, Польша, Финляндия
жəне т.б. мемлекеттердi жатқызуға болады.

Билiк басқару түрiмен қатар құрылысына қарай да ерекшеленедi.
Мемлекет құрылысы орталық өкiмет пен жергiлiктi билiктiң мiндеттер өрiсiнiң
арақатынасын бiлдiредi. Ол унитарлық, федеративтiк жəне конфедеративтiк
болып үш түрге бөлiнедi.

Унитарлық(латынның бiртұтас, бiрiккен деген сөзiнен) құрылыста саяси
билiк бiр орталыққа бағынады, мемлекеттiң iшiнде өз алдына билік басқа
құрылымға жол берiлмейдi. Оның жерi, конституциясы бiр болады.
Мемлекеттiк билiктiң жоғары органдар жүйесi, азаматтығы ортақ. Мысалы,
ондай мемлекеттерге Греция, Италия, Қазақстан, Польша, Финляндия,
Франция, Ұлыбритания, Швеция жəне т. б. жатады.

Федерациядеп белгiлi бiр саяси тəуелсiздiгi бар бiрнеше мемлекеттiк
құрылымдардың, бiрiгiп одақтық жаңа бiр мемлекеттi құруын айтады.
Федерация мен оған кiретiн субъектiлердiң мiндеттерiнiң арасындағы
айырмашылықтар жалпымемлекеттiк конституциямен реттеледi. Əрбiр
субъектiнiң өзiнiң жоғарғы билеу (заң шығарушы, атқарушы, сот) органдары
болады. Бiрақ олар орталық институттарға бағынуы тиiс. Мысалы, мұндай
федеративтiк мемлекеттерге Австралия, Австрия, АҚШ, Бельгия, Бразилия,
Германия, Канада, Малайзия, Мексика, Нигерия, Ресей жəне т. б. жатады.

Конфедерация деп өздерiнiң кейбiр амал-əрекеттерiн үйлестiрiп, белгiлi
бiр мақсаттарды (əскери, сыртқы саясаттағы жəне т.с.с.) жүзеге асыру үшiн
бiрлескен егемендi елдер одағын айтады. Онда жалпыодақтық азаматтық
немесе ол одаққа кiрген мүшелердiң бəрiне мiндеттi заң шығарушы билiк
болмайды. Оның алған шешiмдерi оған кiрген мүшелердiң бекiтуiнен өтуi
керек. Конфедерация өмiрде сирек кездеседi. Мысалы, ол 1848 жылға дейiн
Швейцарияда, 1778-1787 жылдарда Солтүстiк Америка штаттарында, 1981-
1989 жылдары Сенегамбияда болды. Қазiр конфедерацияға ұқсас құрылымды
Еуропалық одақ құрмақ ойы бар.
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4.3 Ұлттық саясат мемлекеттік саясаттың құрамы ретінде

Адамдар ежелден-ақ белгiлi бiр нақты қауымдастықтар қамтуында өмiр
сүрiп, еңбек етiп келедi, ал осы қауымдастықтардан адамзат қоғамы
қалыптасады. Ал адамзат баласының тарихы мейлiнше бай, себебi бұл
адамдардың ең алуан өмірi бiр-бiрiмен өзара қатынастағы түрлi тарихи
қауымдастықтарының тарихы. Адамдардың ұлыстар, этникалық топтар, ұлттар
сияқты əр түрлi қауымдастықтары шеңберiнде қоғамның даму заңдары өзiндiк
сипатта көрiнiп, əрекет етедi. Сондықтан адамдар қауымдастықтары тарихи
нысандарына катынасты проблеманың өзiнiң, олардың қоғам өмiрiндегi орны
мен рөлiнiң даму сипаттарының, олардың арасындағы қатынастардың, яғни
ұлттық қатынастардың саяси процестi түсiну үшiн елеулi маңызы бар.

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаев Қазақстан
халықтары Ассамблеясының бiрiншi сессиясында сөйлеген сөзiнде былай деп
көрсеттi: «Ұлтаралық қатынастар бiздiң бүгiнгi таңдағы зерттеулерiмiздiң
өзектi проблемалары болады жəне болуға тиiс те. Қоғам бұл салада тек
Қазақстанда ғана емес, бүкiл дүние жүзiнде өтiп жатқан процестердiң айқын да
дəл сипатын бiлуге мейлiнше зəру болып отыр. Адамзат баласының өркениетi -
бұл халықтар мен мемлекеттер пайда болып, көркейiп, сосын тарих сахнасынан
кетiп жататын үздiксiз өрiстi құбылыс. Бұл процесс көбiне ғаламдық сипатта
болады».

Ұлттық қатынастарды жəне олармен байланысты ұлттық мəселенiң
ерекшелiгi бұл қатынастардың субъектiсi əлеуметтiк-этникалық
қауымдастықтар: этникалық жəне ұлттық топтар, ұлттар мен ұлыстар болып
табылатындығынан көрiнедi. Соңғы кезде ғана əлеуметтiк фактор ретiнде
этносқа көңiл бөлiне бастады.

Этникалық қауымдастық дегенiмiз белгiлi бiр аумақта тарихи жағынан
қалыптасқан түпкi тегi бiр адамдардың тұрақты жиынтыгы, оларосы сияқты
кұрылымдардан ортақ белгiлермен ғана емес, бiршама тұрақты мəдени (тiлдi
қоса алғанда) өзгешелiктермен, сондай-ақ өздерiнiң түбiнiң бiрлiгiн танып-
бiлумен де ерекшеленедi. Этникалық қауымдастықтың өзi түгелдей немесе
оның едəуiр бөлiгi əлеуметтiк организм, яғни саяси құрылым дейтiнге кiрген
жағдайларда (тайпа - алғашқы қауымдық құрылыста, мемлекет - таптық
қоғамда) ерекше «қоспа» құралым пайда болады. Мұндай құралымды анти-
əлеуметтiк организм деп атау ұсынылған. Этникалық қауымдастықтарға оның
негiзгi этникалық шағын бөлiктерiмен қатар субэтностар (этностың өзiндiк
бөлiгi) жəне бiрнеше халықты қамтитын метаэтникалық қауымдастықтар да
жатады.

Этнос - көне термин. Ол белгiлi бiр дəрежеде ұлттық деген сөзге сəйкес
келедi, яғни ұлт қай аумақта тұратындығына қарамастан бiр ұлтқа жататын
адамдардың жиынтығы болып табылады. Сосын «ұлт» пен «ұлттық» деген
ұғымдарды ажыратып алған жөн. Ұлттық - этникалық категория, ол этникалық
жағынан ұлтты бiлдiредi, бiрақ ұлттың тек өзiн ғана бiлдiрмейдi. Ұлттық
қасиетi жоқ ұлт болмайды, бола да алмайды. Ұлттықтың өзi бiр аттас ұлтқа
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жатады дегендi бiлдiрмейдi. Этностың бiрлiгi сол этносқа тəн мəдениеттiң, сана
сезiмнiң, өзiндiк ерекшелiктiң ортақтығымен тығыз байланысты.

Этностың өзiн этникалық тұрғыда толық тануы «бiз» - «олар» деген
ұғымдарды мiндеттi түрде ажырата бiлуден көрiнедi. Батыс əдебиетiнде
«этнос» ұғымы адамдардың шағын ғана тобына қолданылса, ал бiздiң
ғылымымызда «этнос» ұғымы саны аз халықтарды ғана емес, сандаған
миллиондық қауымдастықтарды да: орыстарды, қазақтарды, татарларды жəне
т.б. бiлдiредi.

Шашырай орналасқан кейбiр этникалық қауымдастықтарды (еврейлер,
гректер, ұйғырлар жəне т.б.) көбiне «аз ұлттар» деп атайды. Сондай-ақ, негiзгi
бөлiгi басқа елдерде, өздерiнiң этникалық аумағында тұратын халықтардың
бөлiгi осылай аталады, олар өз халықтары тұрғысынан да, өздерi тұратын елдер
халықтарының тұрғысынан да «аз ұлттар» болып табылады. Алайда, «аз
ұлттар» терминiн кейде ұлттық теңсiздiк ұғымына саяды. Сондықтан ұғымда
айқындық болу үшiн ұлттық немесе этникалық топтар терминдерi
қолданылады. Республикалардың этноұлттық құрамының өзгеру бағыты
бұрынғы КСРО аймағының бəрiнде бiрдей деңгейде дамыған жоқ. Мысалы,
Қазақстанда қазақ емес халықтардың үлес салмағының артуы байқалды.
Этностардың бiр бөлiгi ұлттық болып құралуға, аумақты бөлуге ұмтылады. Бұл
жерде этнос ұлттық мысалға онда саяси, мəдени, экономикалық жəне
психологиялық жағынан өзiн-өзi билеуге ұдайы кажеттiлiк туған жағдайда ғана
ие болатынын атап айту керек.

Ұлт - саяси, мемлекет болып ұйымдасқан халық, оның мəнi осында.
Демек, мемлекеттендiрiлген этнос ұлт болып табылады. Ұлтқа анықтама
берудегi мұндай көзқарас жекелеген халықтар мен елдердiң ұлттық өмiрiнде
жүрiп жатқан процестерге қайшы келедi. Этникалық проблемаларды терең
зерттеген белгiлi ғалым Л.Н. Гумилев əлеуметтiк-этникалық қауымдастык
қоғамдық дамудың қажеттi нысаны ретiнде бiрқатар сатылардан: рулық-
тайпалық қауымнан - ұлыс, ұлыстан - халык, халықтан - бiртұтас адамзат
ретiнде қалыптасу кезеңдерiнен өтедi деп санайды. Қазiргi жағдайда
əлеуметтiк-этникалық қауымдастықтың ең жоғары дамыған сатысы - ұлт.

Қауымдастықтың адамға тəн тұңғыш нысаны алғашқы кауымдық
сатының орнына келген, коғам дамуында зор роль атқарған рулық ұйым болып
табылады. Ру - қандас туыс болып келетiн, яғни бiр атадан тараған адамдардың
бiршама шағын тобы. Рулық құрылыстың соңғы сатысында рулардың одағы -
тайпа пайда болады.

Тайпа ендi толықтай дербес құралымға айналды. Оның негiзiнде
тайпалардың одағы пайда болады. Рулық-тайпалық құрылыстың ыдырауы,
қоғамның байлар мен кедейлерге бөлiнуiне əкеп соқтырған қауымдастар
арасында мүлiктiк теңсiздiктiң пайда болып, оның барған сайын өрiстеуi
салдарынан қандас туыстық байланыс өзiнiң бұрынғы маңызын жоғалтты.
Оның орнын таптар арасындағы қатынас басты. Адамға ендi белгiлi бiр ру
немесе тайпа ретiнде емес, ең алдымен қандай да бiр тап ретiнде қарайтын
болды. Бұрынғы рулық-тайпалық алауыздық таптар күресiне орын бердi.
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Өзара таптық мүдделерi бойынша бөлiнген, бiрақ өндiрiстiк процестiң
ортақтығы, тiлдiң, аумақтың, мəдениет ерекшелiктерiнiң, салт-дəстүрлерiнiң
ортақтығы негiзiнде өзара байланысты қанаушылар мен қаналушылар
адамдардың жаңа, анағұрлым күрделi жəне саны жағынан көп қауымдастығы -
ұлысты тарих сахнасына шығарды.

Ұлыстық қауымға негiзделген елге тəн белгi - жекелеген шаруашылық
аймақтарының экономикалық жағынан бытыраңқы болуы. Өндiргiш күштердiң
одан əрi дамуы бұл бытыраңқылықты жоюды жəне елдiң шаруашылығын
бiртұтас құрылым ретiнде бiрiктiруді талап еттi. Адамдардың анағұрлым
жоғары тарихи қауымдастығы - ұлттың объективтi негiзi осылай қаланды.

Маркстiк əдебиетте ұлтқа анықтама беруде қазiрге дейiн сталиндiк
тұжырымның салмағы басым, сондықтан «ұлт» терминi екi мəнде
қолданылады: мемлекет азаматтарының жиынтығы, тiлi мен мəдениетi ортақ
адамдардың қауымын құрайтын, мемлекеттiк ұйымдарға бiрiккен жоғары
мəдени деңгейге қол жеткiзген халық; тiлiнiң, аумағының, экономикалық
өмiрiнiң жəне мəдениетiнiң ортақ болуына байланысты қалыптасатын
психикалық дағдысының ортақтығы негiзiнде пайда болған адамдардың тарихи
қалыптасқан орнықты қауымдастығы.

Ұлт анықтамасының бiрiншi мəнi батыс əдебиетiнде, екiншiсi отандық
əдебиетте қолданылады. Ол тiптi олар ұлттық мемлекеттiгiнен айырылған кезде
де өмiр сүре алады. Ұлттық мемлекеттерге тəн үлгiде құрылатын көп ұлтты
мемлекеттер де бар. Мысалы, АҚШ-та ұлтты мемлекетпен теңестiредi жəне
мұнда «ұлт» терминi мемлекеттi де, оның адамдарының жиынтығын да
бiлдiредi. КСРО-да бұрынғы елдiң барлық азаматтарына қатысты, олардың
орыстар, украиндар, казактар жəне т.б. екенiне қарамастан, «кеңес халқы» деп
аталды.

Көп жағдайда iрi этникалық қауымдастықтарды мiндеттi түрде ұлтқа
жатқызу қалыптасқан. Мұндай көзқарасты аса дұрыс деуге болмайды. Өйткенi
қазiргi өмiр сүрiп жатқан ұлттардың көпшiлiк өзiнiң ауқымы жағынан елеулi
екенi белгiлi, соған қарамастан дүниеде саны небары бiр-екi жүз мыңнан
аспайтын, кейде бiрнеше ондаған мың немесе тiптi бiрнеше мың адамнан
тұратын шағын этностар бар, бiрақ кейбiр көрсеткiштерi жағынан олардың iрi
ұлттық қауымдастықтардан еш айырмашылығы жоқ.

Ұлт пен ұлыс саясаттың субъектiлерi болып табылады, олардың
мүдделерi, мəдениетi мен тiлiнiң дамуы саяси өмiрде зор роль атқарады.
Ұлттың саяси маңызы мынаған негiзделген:

1) бұл тарихи-мəдени мұраның иесi болып табылатын өте орнықты, сан
ғасырлық тарихы бар қауымдастық;

2) ол жеке адамда маған тiл берген, туған жермен байланысты еткен,
ұрпақтардың тарихи сабақтастығынан өз орнымды тапқызған үлкен
қауымдастықтың жамиғатымын деген асқақ сезiмдi қалыптастырады;

3) қауымдастық мүшелерi арасында ынтымақтастық жəне басқалардан
оқшаулану міндетiн туғызады.

Осылардың бəрi ұлтты жаппай қозғалыстардың жəне пəрмендi
идеологиялардың бастау көзiне, қозғаушы күшiне айналдырады.
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Басқа да жолдар бар ма? Иə, бар. Бұл орайда О. Бауэрдiң көзқарасында
зерделi ой бар, ол «ұлт - тағдыр ортақтығы байланыстырған ортақ сипатты
адамдардың бүкiл жиынтығы. Осы тағдыр ортақтығы негiзiнде пайда болған
белгi ұлттық мəдениет ортақтығын интернационалдық түрде жүйелендірген:
кəсiби, таптық, мемлекеттi құрайтын халықтық - бiр сөзбен айтқанда, тағдыр
ортақтығы емес, түп негiзiн бiр тектiлiк құрайтын осындай барлық
ортақтықтардан бөлiп тұрады... Ұлттық сипат - сол ұлт тарихының таспасы,
одан басқа ештеңе де емес». Ұлттық-сақтау саясаты консервативтi, себебi оның
мақсаты - ол мəнi жағынан қандай болса да, ұлттық ерекшелiктi сақтау. Ол
«оны үстем жəне мүлiк иесi таптар, өмiр сүрiп тұрған қоғамдық тəртiптiң
сақталуына мүдделiлердiң бəрi барлық кезде қорғайтындықтан» да
консервативтi деп санайды.

Ұлттың мəнiне қатысты мұндай көзқарастарды Н.А. Бердяев те айтқан
болатын. Ол ұлттық болмысты тiл де, дiн де, аумақ та, мемлекеттiк егемендiк
те, бұл белгiлердiң де ұлттық болмыс үшiн елеулi маңызы болса да, толық
айқындай алмайды. Кiм ұлтқа тарихи тағдырдың бiрлiгi ретiнде анықтама
берсе, соның көзқарасы мейлiнше дұрыс. Осы бiрлiктiң санасы ұлттық сана да
болып табылады. Қан жаңғырығы, нəсiлдiк түйсiк ұлттардың тарихи
тағдырында жойылмай, сақталып қалады деп жазды.

Егемендiк мемлекетке ғана тəн жəне солай болуға тиiс те, соған
қарамастан жекелеген ұлттық-мемлекеттiк жəне аумақтық құралымдар өздерiн
егемендi деп жариялайды. Ұлттық егемендiктiң өзiндiк ерекшелiгi бар жəне ол,
атап айту керек, мемлекет емес, ұлттың саяси-құқықтық ерекше белгiсi болып
табылады, сондай-ақ дербес құралымдардың түрлi нысандары түрiнде көрiнедi.

Ұлт (тарихи қауымдастық ретiнде) капитализмнiң пайда болуына
байланысты қалыптаса бастады. Француз революциясы жариялаған «Бiр халық
- бiр ұлт» ұраны ұлттың қалыптасу процесiнiң басты қағидаты болды. Бұл
қағидат жүз жылдан астам өмiр сүрдi, ал XIX ғасырдың соңында көп ұлтты
мемлекеттердiң пайда болуына байланысты ескiрiп, қолданыстан қалды.
Ұлттық езiлудеп азат болудың жолы ретiнде ұлттың өзiн-өзi билеу ұранын
ұсынды, өкiнiшке орай, сол кездiң өзiнде-ақ көптеген адамдар бұл ұранды
бөлiнумен теңестiрдi. Егер бөлiну болмаса, өзiн-өзi билеу де болмайды деп
түсiндiрдi олар.

Өркениеттi демократиялық қоғам жағдайындағы ұлттық бөлiнудiң
барлық кезде аса ауыр салдары болады, атап айтқанда, қалыптасқан
экономикалық, саяси жəне мəдени байланыстар үзiледi, бұрынғы бiртұтас
мемлекеттiң бөлiнген халқына да, басқа халықтарға да терiс əсер етедi. XVIII
ғасырдан басталған дезинтеграция процесi қазiргi кезде де жалғасуда. Оның
басты себебi - қосылған аумақтардың халықтарына қатысты империялық
отаршылдық саясаттың жүргiзiлуi, бiртұтас мемлекеттiң шеңберiнде олардың
дербес, тəуелсiз дамуына жағдай жасаудың мүмкiн еместiгi. Кейбiр елдерде
этносты езiп, жаншу апартеид (өрескел нəсiлдiк кемсiтушiлiк) деңгейiне дейiн
көтерiлдi немесе азамат соғысына ұласып жатты. Ендi саяси қолданыста
адамдарды шығу тегiне қарай жою немесе қудалау деген ұғымды бiлдiретiн
«геноцид» терминi пайда болды, бұл кейбiр этностарды ұлттық өзiн-өзi билеу
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жолына түсуге, өздерiне аумақтың бiр бөлiгiн бөлiп берудi талап етуге
итермеледi. Дүниежүзiндегi барлық мемлекеттер халқының этникалық құрамы
күрделi, соған қарамастан олар тағы бiр «өзiнiң ұлттық мемлекетiн құру үшiн»
ұлттық өзiн-өзi билеу мəселесiн көтерiп отырған жоқ. Жанжалдардың кең
тараған түрi саяси-құқықтық сипаттағы жанжал. Мұндай жанжалдар, əдетте,
республикалардың өздерiнiң егемендiгiн орнату жолындағы күрес барысында
туындайды. Ұлттық аумақтық құралымдардың толық дербестiкке ие болуға
ұмтылысы республикалар iшiндегi аз этностардың қарсы əрекетiн туғызады.
Мұндай жанжалдар елеулi оқиғаларға əкеп соқтыруы мүмкiн.

Саяси құқықтық жанжалдардың ендi бiр түрiне этноаумақтық жанжалдар
жатады. Саяси-əкiмшiлiк шекаралар этникалық қауымдастықтар орналасқан
шекаралармен үнемi сəйкес келе бермейдi. Тарихи жағынан бұл шекаралар
талай рет өзгерген, сондықтан қазiргi кездегi кейбiр айтыс-тартыстардың шығу
себептерi тым тереңде жатыр. Алайда, мұндай шекараға қатысты даулар көбiне
ұлттық-аумақтық құралымдар шекараларын орталықтың əкiмшiлiк билеп,
төстеу жолымен қайта-қайта белгiлеуiнен туды. Бүгiнгi таңда мына нəрсе
айқын болып отыр: шекаралар сиямен жазылғанымен барлық кезде қанмен
қайта жазылады екен.

Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ə. Назарбаев «Уақыт жəне
қайғылы оқиғалардың тəжiрибесi қалайда бiздi көпшiлiк елдерге тəн əр түрлi
этностардың қатар өмiр сүруi жағдайында мемлекеттiк шекараларды
этностардың орналасқан шептерiне сəйкес белгiлеуге əрекет жасау жас
мемлекеттердiң өзiнiң өмiр сүруiне қауiп төндiретiнiн түсiнуге мəжбүр еттi.

Адал ниеттен туған тəуелсiз мемлекеттер шекараларының
қолсұғылмайтындығы мен аумақтық тұтастығы - бұрыннан қалыптасқан
шекараны сақтау, оның барлық кемшiлiктерiне қарамастан, қанды қырқыстан
тиiмдiрек дейтiн сындарлы ойдан бастау алған тəуелсiз мемлекеттер
шекараларының қол сұғылмауын жəне аумақтық тұтастығын көздейтiн
көзқарас бiрте-бiрте пəрмендi бола түсуде. Сондықтан да егемендiктiң
сабақтастық ұстанымы, яғни шекараларды мызғымайтын қасиеттi нəрсе ретiнде
қабылдауға жəне оларды күш қолдану жолымен қайта белгiлеуден бас тартуға
баламалар жоқ», - деп дұрыс ой түйедi.

Ұлттық қатынастар - ұлттық-этностық даму субъектiлерi - ұлттар,
ұлыстар, ұлттық топтар жəне олардың мемлекеттiк құралымдары арасындағы
қатынастар. Бұл қатынастар тең құқықты, үстемдiк ету мен бағыну, басқа
субъектiлердi жоюды көздейтiн қатынастар болып үш түрге бөлiнедi.
Əлеуметтiк қатынастардың бүкiл жиынтығы ұлттық қатынастардан көрiнiс
табады.

Əлеуметтiк өмiр саласында екi бағыт айқын көрiнiп отыр. Олар — даму
жəне интеграция бағыттары. Əрбiр ұлттың əлеуметтiк құрылымын жетiлдiру
мемлекеттiк деңгейлерде ұлттық үлгiдегi құрылым қалыптастыру дегендi
бiлдiредi. Бұл жерде мынаны ескеру керек: ұлттыққа қарағанда таптық
айырмашылықтар əлдеқайда тез жойылады. Тиiсiнше таптық
айырмашылықтардың жойылуына байланысты адамдардың өмiр салты мен
рухани дүниесiндегi ортақ белгiлердiң одан əрi дамуында таптық емес
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айырмашылықтар, соның iшiнде ұлттық, тiлдiк айырмашылықтар барған сайын
айқын көрiнедi. Бiрақ бұл, əрине, əлеуметтiк таптық факторлар этноұлттық
процестер үшiн өзiнiң маңызын жоя салады дегендi тiптi де бiлдiрмейдi.

Оларға экономикалық жəне саяси фактор елеулi ықпал етедi. Əсiресе
саяси мəселелер негiзгi жəне шешушi болып табылады. Бұл ең алдымен ұлттың,
ұлттық жəне таптық əлеуметтiк проблемалардың iшкi байланыстарының
қалыптасуы мен дамуының маңызды факторы ретiндегi мемлекеттiң маңызына
байланысты. Ұлттардың өзiн-өзi билеуi, ұлттық жəне интернационалдық
мүдделердi үйлестiру, ұлттардың тең құқықтылығы, ұлттық тiлдер мен ұлттық
мəдениеттердiң еркiн дамуы үшiн жағдайлар туғызу, ұлттық қадрларды даярлау
мен олардың билiк жүйелерiнде өкiлдiлiк етуi жəне басқалар сияқты ұлттық
қатынастардың мəселелерi тiкелей саясат саласына жатады. Сонымен қатар
саяси ұстанымдардың, саяси iс-қимылдың, саяси мəдениеттiң қалыптасуына
ұлттар мен ұлыстардың тарихи жағынан қалыптасқан салт-дəстүрлерi,
əлеуметтiк сезiмдерi мен қөңiл-күйi, географиялық жəне мəдени тұрмыстық
жағдайлары елеулi əсер етедi.

Алайда, бұл жерде ұлттық қатынастар ұлттық жəне саяси мəселелердiң
бiте қайнасқан бейне бiр берiк балқымасы екенiн ұдайы есте ұстаған жөн.
Ұлттық қатынастардағы басты мəселелер - бұл тең құқықтылық немесе
бағыныс мəселесi; бұл экономикалық жəне ұлттық даму деңгейiнiң теңсiздiгi
туралы мəселе; бұл ұлттық негiзде ұлттар арасындағы туатын дүрдараздықтар,
зорлық-зомбылықтар, өшпендiлiк пен күдiктенулер туралы мəселе.

Ұлт мəселесiн қарастырған кезде екi жағдайды: жалпы тарихи жəне нақты
тарихи жағдайларды айыра бiлу қажет. Марксизм көзқарасы тұрғысынан
қарағанда, ұлт мəселесi - (этностықтан гөрi əлеуметтiк-саяси проблема, ұлт
мəселесiн алдымен өз шеңберiнде ұлттар мен ұлыстар тарихи жағынан пайда
болып, дамыған қоғамның экономикалық, əлеуметтiк саяси жəне идеологиялық
жағдайлар туғызады. 1917 жылы I Октябрь революциясына деген терiс
көзқарастар болуына қарамастан, ол Ресей империясындағы көптеген өзектi
ұлы мəселелерiн шешуге жағдай туғызғанын мойындауымыз керек Бiрақ
КСРО-да ұлт мəселесi толықтай шешiлдi деп 60-жылдарда жасалған
қорытынды, сөзсiз, негiзсiз едi. Қазiргi жағдайда Германияның бiрiгуiн де
германдық ұлт мəселесiнiң түбегейлi шешiлуi делiнiп жүр. Тегiнде, мұндай
пайымдау жалпы тарихи көзқарас тұрғысынан негiзсiз, себебi оның мəнi
мынада: ұлт өзiн-өзi билеуге қол жеткiзiп қана қоймай, ол өзiн құрайтын
барлық əлеуметтiк қауымдастықтардың тең жəне еркiн дамуына мүмкiндiк
туғыза да бiлуi керек.

Барлық кезде нақ осы мүмкiндiк тұрғысында ұлт мəселесi туындайды,
себебi, диалектикалық тұрғыда, ұлт мəселесi барлық салалары мен əлеуметтiк
өлшемдерi бойынша толық жəне түбегейлi шешiлуi мүмкiн емес. О. Бауэр
ұлттың тендiгi мен тең құкықтығы туралы мəселенi араластыруға болмайды:
абсолюттi теңдiк болмайды, теңдiктiң айырмашылығын мойындау сол тендiктiң
негiзi болып табылады, ал ұлттың тең кұқықтығын жүргiзiлетiн ұлт саясаты
қамтамасыз етуге тиiс деп дұрыс ой түйедi.
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Ұлтшылдық - сан қырлы жəне алуан түрлi. Оның дұрыс жақтары да, терiс
жақтары да бар. Дұрыс жақтары: ұлттың өзiн-өзi тануы, ұлттық мақтаныш,
өзiн-өзi тазартуға жол ашатын ұлттық абырой, ұлттың өзiн-өзi дамытуға, тең
құқықтылыққа қол жеткiзуге ұмтылысы. Терiс жақтары: ұлттық астамшылыққа
бой ұру, өз ұлтын басқа ұлттарға қарсы қою, басқа халықтардың мүдделерi
есебiнен өз ұлтының артықшылыққа ие болуын қамтамасыз етуге ұмтылыс,
ұлттық нигилизм, өмiрдегi қиындықтар мен сəйкессiздiктерден
(«босқындардан», «жидмасондардан», «дiнi басқалардан» жəне т.б.) кiнəлiлердi
iздеу.

Осы терiс пиғылдардың бəрi жинала келiп, ұлттық ұлтшылдықты
туғызады. Алайда, көпшiлiктiң түсiнiгiнде ұлттық пен ұлтшылдық ұғымдарын
тым жиi шендестiредi.

Қазiргi кезде бұрынғы Одақтың барлық республикаларында
этноұлтшылдық саяси бағдарлама ретiнде басымдылыққа ие болды. Ол
ұланғайыр əлеуметтiк саяси кеңiстiктi жаулап алды, себебi əрбiр ұлттың өз
аумағында «өзiнiң» мемлекеттiгiн орпауға тиiс дейтiн идеялар ондаған жылдар
бойы айтылып, халықтың санасына сiңiстi болған едi. Ұлтшылдық белгiлi бiр
сан салалы iс-қимылдарды жүзеге асырудан, саяси идеяларды үйлестiруден,
қоғамдық қозғалыстан тұрады. Ұлтшылдық патриотизм мен өз ұлты үшiн
құрбандыққа барудан бастап, шектен шыққан экстремизм жəне ашық жауласуға
дейiнгi əр түрлi нысанда көрiнедi. Ұлтшылдықтың негiзгi идеялары - аса
қастерлi құндылық ретiнде өз ұлтының дара қасиеттерi мен ерекшелiктерiн
мойындау,өз ұлтының артықшылықтарын бөле көрсету жəне оған тарихи
мiндеттi (таңдаулы ұлт болу) жүктеу. Соған қарамастан ұлтшылдық
қозғалыстар соңғы ғасырлар тарихында аса маңызды роль атқарды.
Ұлтшылдық саяси ұстаным ретiнде көптеген ұлттық мемлекеттерде
империяның күйреуiне жəне метрополиялардан колониялардың бөлiнуiне
жағдай туғызды. Бұл қағидат (принцип) тым оңшыл да, аса солшыл да
бағыттардағы (нəсiлшiлдiкпен тiкелей ынтымақтаса отырып) кез келген
бұқаралық қозғалыстардың нақты саясатының негiзi бола алады.

В.С. Соловьевтiң пiкiрi бойынша, ұлтшылдық идеологиясы «Халықтың
жөнсiз аңсауларының туы» болып табылады, бұл қазiрде де əлемдiк
қауымдастықтың өмiрлiк құбылыстарының бiрi болып қалып отыр.

Ал қазiргi күрделi жағдайларда ұлт саясатын жасап, жүзеге асырудың
ғылыми негiзделген қағидаттары қандай?

Бiрiншi қағидат - бұл бiздiң елдегi жəне шетелдердегi ұлт саясатын
жүзеге асырудың тəжiрибесiне ғылыми талдау жасау жəне оны
жасампаздықпен зерделеу. Ұлт саясатының негiзгi түйiндi қағидалары –
халықтардың тең құқықтығы, өзара тиiмдi ынтымақтастық, барлық
халықтардың мүдделерi мен кұндылықтарын өзара құрметтеу, ұлтшылдыққа
ымырасыз болу, басқа халықтардың мүдделерiне нұқсан келтiру есебiнен өз
халқына қолайлы жағдай жасауды көздейтiн адамдарды, əлеуметтiк топтарды
саяси жəне моральдық тұрғыдан айыптау.

Осы заманғы ұлт саясатын қалыптастырудың екiншi қағидаты ұлттық-
мемлекеттiк құралымдардың аумақтық шекараларының тұрақтылығы. Өкiнiшке
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орай, онсыз да ширығып тұрған қазiргi өмiрде аумақтық топтар барған сайын
аса қауiптi факторға айналып отыр.

Жаңарған ұлт саясатының үшiншi қағидаты - экономика, саясат, рухани
жəне ұлт мəселесi салаларында жүзеге асырылатын реформалардың өзара
байланыстылығы мен өзара əрекеттестiгiн есепке алу. Ұлттық қатынастар
қоғамдағы экономикалық, əлеуметтiк-мəдени жəне саяси жағдайларға,
халықтың əлеуметтiк хал-ахуалына байланысты болады. Ұлттық
қатынастардың негiзi қалыпты жұмыс iстеп тұрған экономика мен тұтыну
нарығы, ақша айналымы, теңдестiрiлген республикааралық алмасу болып
табылады. ТМД мемлекеттерi арасындағы еңбек бөлiнiсiнiң тереңдiгi
соншалық, олардың бiрде-бiрi мемлекетаралық тауар тасымалынсыз мемлекет
iшiндегi тұтыну қажетiн қанағаттандыра алмайды. Бұрынғы одақтас
республикалардың көпшiлiгi үшiн өндiру мен тұтыну мөлшерiне қатысты
тасымал үлесi 24-тен 29 пайызға дейiн құрайды. Бұл үлес Ресей, Украина
сияқты iрi мемлекеттерде 14 пен 18 пайыз аралығында. Егер қазiр дүниежүзiлiк
бағамен мемлекетаралық тауар алмасуын жүргiзсе, онда бұл бұрынғы одақтас
11 республика үшiн (дүниежүзiлiк нарықта бағасы бiршама жоғары мұнай, газ,
қара жəне түстi металдар қорларын иеленiп отырған Ресейдi, Украинаны,
Белоруссияны, Əзiрбайжанды қоспағанда) аса тиiмсiз болар едi.

Егемендiкке қол жеткiзген ТМД мемлекеттерiнiң бұл қағидатты қаперге
алмауы аталған елдер экомомикасының əбден таралауына, əлеуметтiк
шиеленiстiң пайда болуына алып келдi.

Төртiншi қағидат - бұл ұлт саясатының бiртұтастығы, оның барлық
салаларының өзара байланыстылығын есепке алу. Жаңарған ұлттық
қатынастардың стратегиясы нарықтық қатынастардың дамуы, шаруашылықты
жүргiзу мен еңбекке ақы төлеудегi, қадр саясатындағы, рухани өмiрдегi,
бұқаралықақпарат құралдарының жұмысындағы өзгерiстер əрбiр адамның ар-
ожданы мен қадiр-қасиетiн құрметтеуге, бүкiл қоғам əлеуметiнiң барынша
толық ашылуына бағытталуын өзiне мақсат етуге тиiс.

Бесiншi қағидат - саны аз халықтар экономикасының, мəдениетiнiң
дамуына, өмiр сүрiп жатқан ортасының сақталуына көмек көрсету.

Алтыншы қағидат - ұлтаралық қатынастар этикасын қалыптастыру,
ұлтаралық қатынастардан əдiлетсiздiк пен зорлық-зомбылықтың барлық
нысандарын толықтай жою.

Ұлт саясаты түгелдей ұлттық жəне ұлтаралық қатынастарды реттеуге
бағытталуға тиiс. Бұл орайда елдегi барлық ұлттардың мүдделерiн айқындап,
үйлестiру мiндетi жүктелген саяси жүйе институттары белсендi жұмыстар
жүргiзуi керек. Мұның елеулi практикалық маңызы бар. Халқының саны аз
немесе елдiң аты берiлген халыққа жатпайтын ұлттық топтардың мəртебесiн
айқындайтын арнайы қонституциялық тұжырымдама қажет (соның iшiнде
олардың заң шығарушы жəне атқарушы органдардағы өкiлдiктерi, олардың ана
тiлiнде бiлiм алу құқығы, ұлт мəдениетiн дамыту жəне т.б. туралы). Əр түрлi
ұлттар өкiлдiктерiнiң тең құқықтылығын баянды етуге, құқықтық қепiлдiктердi
қамтамасыз етуге жəне кез қелген ұлттық жанжалдардың жолын кесуге
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бағытталған қонституциялық ережелердi жəне соған сəйкес заң актiлерiн
əзiрлеудiң ұлт мəселесiн оңтайлы шешуде елеулi маңызы бар.

Президент Н.Ə. Назарбаев қоғамның белсендi саяси,топтастырушы күшi
болуды мақсат ететiн Қазақстан халықтарының Ассамблеясын құру идеясын
ұсынды. Бүгiнгi танда ол құрылды жəне барлық мiндеттердi шешуге, ұлт
саясатын, соның iшiнде мемлекеттiк басқару мен реттеу деңгейiнде, одан əрi
жетiлдiруге барынша пəрмендi ат салысуға тиiс. Осыған байланысты
ассамблеяға Президент жанындағы, ал оның облыстық бөлiмшелерiне
əкімшілік басшылары жанындағы ұжымдық орган мəртебесi берiлдi.

Бұдан былай қоғамдық проблемалардың, əсiресе ұлт саясатының барлық
салалары бойынша жүзеге асырылатын мемлекеттiк шаралар ассамблеяның
пiкiрi ескерiле отырып жəне оның тiкелей қатысуымен қабылдануға тиiс.

Аталған шаралардың əрқайсысы елдегi барлық халықтардың мүдделерi
ескерiле отырып, сараптаудан өтуі қерек.

Ұлттық саясат - бұл ұлттық мүдделердi жүзеге асыруға, ұлттық
қатынастар саласындағы қайшылықтарды шешуге бағытталған ғылыми
негiзделген шаралар жүйесi.

Этносаясат нақты саяси тəжiрибеде қөрiнiс табуға тиiс. Қоғамдық
институттардың (экономика, құқық, отбасы) дағдарысы жағдайында этнос өзiн
жеке адам (индивид) үшiн мейлiнше сенiмдi топ ретiнде көрсетедi. «Байырғы
ұлт», «орыс тiлдi халықтар» деген сөздер азаматтардың арасына тек қана жiк
салады. Оларды түсiндiру мүмкiн де емес. Сонда азаматтардың шыққан тегiн
үнемi қөрсетiп отыру керек пе? Бiздiңше, бұл дұрыс емес. Адамдардың нақты
сана-сезiмiн жəне оларды тəрбиелеудiң объективтi жағдайларын есепке алатын
ұлтты анықтау тəжiрибесi анағұрлым демократияшыл болуға тиiс. Тегiнде,
сауалнамаларда ұлт туралы бағанның болуы тiптi де мiндеттi емес сияқты.
Қандай жағдайда да, үнемi демесе де, тiптi бүгiнде аталған баған көрсетiлген
құжаттардың бəрiнде бiрдей 107 ұлтты көрсету өзiн ештеңемен де ақтап жүрген
жоқ. Мүмкiн, азаматтардың шыққан тегiн көрсетуден бас тартып, тек
«Қазақстан азаматы» деп көрсетiп төлқұжат беру керек шығар, өйткенi бүгiнгi
таңда өзiмiз де солай болып отырмыз ғой.
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5 ТАҚЫРЫП. ҚОҒАМНЫҢ САЯСИ ЖҮЙЕСІ

5.1 Саяси жүйе ұғымы, мəні, құрылымы
5.2 Саяси жүйелердің қызметтері жəне типологиясы
5.3 Саяси тəртіп билікті жүзеге асыру əдісі ретінде

5.1 Саяси жүйе ұғымы, мəні, құрылымы

Саяси жүйелер теориясы ХХ ғасырдың 50-60-шы жылдарында пайда
болды. Осы теорияның негізін қалағандар болып американдық
саясаттанушылаар Д. Истон мен Г. Алмонд табылады.

Д. Истон. «Саяси жүйелер» (1953), «Саяси өмірді жүйелік талдау» (1965)
еңбектерінде саяси жүйелер теориясының негізін қалады. Оның түсіндіруінше,
саяси жүйе сырттан келетін əсерге жауап беретін, дамушы жəне өзін өзі реттеп
отыратын ағзаға ұқсас. Бұл жүйе бір бүтінді түзетін көптеген бөлшектерден
тұрады, оны қоршаған ортадан бөліп тұратын белгілі бір шекаралары болады.
Г. Алмонд «Салыстырмалы саяси жүйелер» атты мақаласында (1956) саяси
жүйе мемлекеттікпен қатар мемлекеттік емес саяси мінез-құлықтың алуан
түрлілігін білдіреді, оларды талдау негізінде екі деңгей - институционалды
жəне бағдарлаушы - бөлініп шығады. Институционалды қоғамның саяси
институттарын зерттеуге, ал бағдарлаушы шынайы саяси құрылымды, саяси
мəдениетті зерттеуге баса назар аударады.

Қазіргі заманғы саясаттануда саяси жүйе ұғымы екі мəнге ие:
а) саяси жүйе түрлі саяси феномендердің қасиеттерінанықтауға,

сипаттауға көмектесетін теориялық, ойлау құралы ретінде түсіндіріледі. Осы
тұрғыда бұл категория саясишынайылықтың өзін көрсетпейді, саясатты
жүйелік талдау құралы болып табылады (партиялар, мемлекет, саяси мəдениет
жəне т.б.);

б) саяси жүйе — ол қоғамдағы биліктің қалыптасуы менқызмет етуінің
шынайы күрделі механизмі. Бұл механизм мемлекеттен, партиялардан, саяси
бірлестіктерден, БАҚ, электораттан жəне т.б. тұрады.

Осылайша, қоғамның саяси жүйесі - ол нақты қоғамдағы саяси тəртіптің
тарихи дəстүрлері мен ұстанымдарына, саяси, əлеуметтік, құқықтық,
идеологиялық, мəдени нормалардың ережелеріне бағынатын, қоғамның саяси
ұйымдарының қағидаларының, процестерінің, саяси институттардың, саяси
рөлдердің, қатынастардың бүтін, ретке келтірілген жиынтығы.

«Саяси ұйым» жəне «саяси жүйе» ұғымдарының арақатынасы туралы.
Кейбір əдебиеттерде аталған ұғымдар синонимдер ретінде қарастырылады.
Бірақ айырмашылықтары бар. Қоғамның саяси ұйымы дегеніміз саяси
институттар мен саяси құқықтық нормалардың жиынтығы. Саяси ұйым
жетекші, биліктік ұйымдастырушы құрылым ретінде түсіндіріледі.
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«Саяси жүйе» категориясы «саяси ұйым» ұғымынан кеңірек, себебі саяси
жүйе саяси ұйыммен қатар өзіне саяси сана, мəдениет, коммуникация, саясатқа
қатысу сияқты құрылымдық элементтерді қосады.

Қоғамның жүйешелері (ішкі жүйелері). Саяси жүйе қоғамдық жүйе
жиынтығының бір жүйешесі болып табылады. Ол басқа жүйешелермен, атап
айтқанда əлеуметтік, мəдени, экономикалық, идеологиялық, этикалық,
құқықтық жүйешелермен өзара əрекетте болады. Олар табиғи орта мен табиғи
ресурстармен (демографиялық, кеңістіктік территориялық), сонымен бірге
сыртқы саяси ортамен қатар оның қоғамдық ортасын, қоғамдық ресурстарын
түзеді.

Нақты қоғамның саяси жүйесін анықтайтын факторлар қандай?
а) қоғамның кластық табиғаты, əлеуметтік қатар;
б) басқару түрі (парламенттік, президенттік жəне т.б.);
в) мемлекет түрі (монархия, республика);
г) саяси тəртіп сипаты (тоталитарлық, демократиялық);
д) саяси-идеологиялық жəне мəдени қатынастардың сипаты;
е) саяси өмір барысының тарихи жəне ұлттық дəстүрі (саяси белсенді

немесе белсенді емес халық).
Саяси жүйе жалпы қоғамның жүйешелерінің бірі бола тұра, өзіне тəн

ерекшеліктерімен сипатталады:
а) саяси жүйе басқа жүйелерден басым тұрады. Дəл соның көмегімен

қоғамдағы саяси билік жүзеге асады. Ол қабылдаған шешімдер барлық жүйелер
үшін міндетті.

б) қоғамның əлеуметтік кластық құрылымы мен қоғамдық ортаның
сипатынан бөліну;

в) салыстырмалы түрдегі жеке даралығымен. Сонымен қатар белгілі бір
дəрежеде оның шеңберіндегі қарым-қатынастар құқықтық жəне саяси
нормалармен реттеліп, қадағаланып отырады.

Саяси жүйе қоғамның саяси кеңістігінде өмір сүреді, ол территориялық
(мемлекет шекарасы) жəне қоғамның саяси ұйымдарының түрлі
деңгейлеріндегі саяси жүйенің құраушы бөліктері мен оның əрекет саласымен
анықталатын функционалдық өлшемдерге ие.

Саяси жүйе қоғамдық феномен ретінде уақыттағы белгілі бір өзгерістерге
төзеді. Бұл процесс саяси қатынастар мен институттардың дамуы немесе
деградациясы ретінде сипатталады.

Саяси жүйенің тарихи эволюциясы бірқатар заңдылықтарға тəуелді:
а) билікті концентрациялау жəне деконцентрациялау, орталықтандыру

жəне орталықсыздандыру;
б) осы тенденциялардың күресіне. Концентрация мен

деконцентрацияның, орталықтандыру мен орталықсыздандыру арасындағы
күрес формацияның орталықтандырудың дағдарысымен,
орталықсыздандырумен жəне осы екі бастамалардың қарама-
қайшылықтарының жаңа тізбегімен ауысқан (антикалық империядан бастапқы
феодалдық бөлінуге, феодалдық монархиядан буржуаздық мемлекетке, XIX
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ғасырдың соңындағы империализмнен XX ғасырдың алғашқы жартысындағы
демократизация процесіне өту кезеңінде) кезеңдер аралығында аяқталады.

в) жүйені жəне оның жүйешелерін күрделендірудің жалпы процесіне
(партияның пайда болуы мен көбеюі, ассоциациялардың дамуы жəне т.б.);

г) жүйенің қалыптасуына, оның заңды рəсімделуіне;
д) демократиялық институттардың қалыптасуына, жалпыға бірдей

сайлауға, өзін өзі басқаруға;
е) билік пен халықтың қарым-қатынасының қайта ұйымдастырылуына

(жоғарыдан төменге бұйрықтық, деспоттық жəне қақтығыстық қарым-
қатынастан келісімдік конституциялық жəне консенсустыққа көшу);

ж) басқару аппаратының, мəжбүрлеу органдарының артуына.
Саяси жүйенің деңгейлері. Қоғамның саяси жүйесі саяси қатынастар мен

биліктің үш деңгейінің жүйешелерінен құралады: екі институционалдық —
жоғарғы (мегадеңгей), орта немесе аралық (мезадеңгей) жəне
институционалдық емес-төменгі, бұқаралық (микродеңгей).

Макродеңгейде (институционалды, жоғарғы) саяси жүйеге мемлекеттік
биліктің орталық аппараты кіреді. Осында макробиліктің көлеңкелі, жасырын
саяси қүрылымдары мен қызметтері орналасқан: жоғарғы органдардың
(мемлекеттік, партиялық) легальді (заңды) жасырын əрекеттері, құпия
құжаттар, бұйрықтар, өкімдер; түрлі ресми көшбасшылардың жарияланбайтын
қызметтері мен рөлдері. Орта құрылым (мезадеңгей) өзінің құрылымы
бойынша ұқсас келеді. Ол басқару аппаратымен, перифериядағы сайлау
органдарымен жəне тағайындалатын билікпен түзіледі. Саяси жүйенің
мезадеңгейі мемлекеттік биліктің жоғарғы эшелондары мен қоғам арасындағы
саяси кеңістікте орналасқан. Бұған аймақтық жəне жергілікті əкімшілік, ірі
кəсіпорындар, экономика көшбасшылары жəне т.б. жатады.

Мезадеңгей саяси жүйе мен қоғам арасындағы байланыстырушы звено
ретінде қызмет атқаратындықтан, олардың қарым-қатынастарын
ұйымдастыратындықтан, биліктің мемлекеттік орталықтарынан қоғамға дүмпу
беретіндіктен, басты рөлді атқарады. Тəжірибе көрсетіп отырғандай, дəл осы
кезеңде басқарудың неғұрлым ықпалды бюрократиялық аппараттары мен ең
бұқаралық қатар (көлеңкелі) құрылымдар қалыптасады. Осы саяси кеңістікте
аппараттар мен олардың көшбасшыларының қақтығыстары, рушылдық,
жершілдік, қандық туыстық байланыстар, құқыққа қарсы белсенділік пен ресми
тұлғалар мен биліктегі жемқорлық ерекше таралған. Осы деңгейде саяси
сипаттағы заңсыз құрылымдар қалыптасады: қатар экономика, қара базар,
қылмыстық əлемді ұйымдастыру, мафиялар мен мафиялық корпорациялар.

Саяси жүйенің микродеңгейі - саяси өмірдегі қоғамға азаматтардың,
кластардың, қабаттардың, қоғамдық топтардың бұқаралық қатысуы. Бұл
деңгейде халықтық қозғалыстар қалыптасады, саяси топтар мен партиялар
туындайды, қоғамдық пікір қалыптасады, қоғамның саяси жүйесінің құраушы
бөлігі ретінде қоғамның саяси мəдениеті құралады.

Бірқатар ғалымдар саяси жүйенің құрылымын келесі жүйешелердің
жиынтығы ретінде түсіндіреді: саяси қатысудың институционалдық,
нормативті реттеу, коммуникативті, идеологиялық, саяси-мəдени жүйешелері.
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Бұл позиция жоғарыдағы көзқарасқа қарама қайшы келмейді, саяси жүйенің
құрылымын функционалдық тəсілдің призмасы арқылы түсіндіреді.

Функционалдық тəсіл.
Саяси жүйенің құрылымы мыналардан тұрады:
а) барлық саяси жүйенің қаңқасын, материалдық негізін, оның биліктік

басқару құрылымын түзетін саяси институттардан;
б) қоғамдағы саяси қатынастарды реттейтін саяси нормалардан;
в) саяси жүйенің элементтерінің арасындағы тік жəне көлденең

байланыстардың негізі болатын саяси қатынастардан;
г) саяси жүйенің қалған бөліктерін жасау мен өндіру процесін

орталықтандыратын саяси санаға;
д) жүйенің дамуындағы құндылықты басымдықтарды анықтайтын жəне

жүзеге асыратын саяси мəдениеттен;
е) сəйкес ақпаратты тарататын саяси коммуникациядан;
ж) саяси жүйені қолдау немесе оппозицияның белгілі бір дəрежесін

көрсететін саясатқа қатысу;
Саяси нормалардың рөлі. Формальді нормативті жүйелердің ішінде

жетекші орынды мемлекеттің нормативті жүйесі-құқық иеленеді. Құқық саяси
партиялар мен басқа да саяси ұйымдар, кəсіби одақтар, жастар ұйымдары жəне
т.б. жасаған саяси нормативтік жүйемен бірге қызметін жүзеге асырады. Бұл
жерде ерекше рөлді басқарушы партиялардың саяси нормативтік жүйелері
атқарады. Себебі оларға нормативті актілер формасында қабылданған
мемлекеттік органдардың шешімдері сүйенеді. Саяси нормалар жоғарыда
аталған ұйымдардың жарғыларында, олардың бағдарламаларында,
декларацияларында жəне т.б. көрінеді.

Демократиялық мемлекеттерде саяси нормативтік жүйе заң шығарушы
биліктің жоғарғы органдарының депутаттарының мінез-құлықтарының
негізінде жататындықтан, конституциялық нормаларға қажетті толықтырулар
ретінде көрінеді.

Саяси жүйені құрылымдық құраушыларын зерттеудегі барлық
келтірілген тəсілдер негізінде мынадай қорытындыға келеміз: қоғамның саяси
жүйесі - ол бүтін, күрделі, ықтимал жəне ашық жүйе.

5.2 Саяси жүйелердің қызметтері жəне типологиясы

Саяси жүйенің міндеттері:
а) əлеуметтік қызығушылықтар мен үстемдік ететін институттардың

өзара əрекетін орталықтандыру;
б) қоғам мүшелерінің қызығушылықтарын тасымалдау жəне оларды

қоғамдастық қызығушылықтарымен келістіру;
в) саяси жетекшілік;
г) қоғамның бүтіндігін сақтау үшін қоғамның саяси күштерін біріктіру;
д) қоғамда қабылданған жəне басым идеалдарға бағытталған саяси

қатынастардың белсенді қатысушыларының əлеуметтік базаларын кеңейту;
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Саяси жүйенің басты қызметтері:
а) қоғамның даму бағдарламасын, мақсатын анықтау;
б) алға қойған мақсаттарға жету үшін ресурстарды мобилизациялау;
в) ортақ мақсаттар мен құндылықтарды насихаттау арқылы қоғамның

барлық элементтерін біріктіру;
г) индивидтерді саяси əлеуметтендіру; қоғамның барлық мүшелерін

қатысуға тарту;
д) олардың қызығушылықтарын артикуляциялау;
е) нормаларды (заңдарды) дайындау; оларды орындау мен сақтауды

қадағалау;
Саяси жүйелердің жіктелуі. Түріне қарай қоғам дəстүрлі,

модернизацияланған жəне тоталитарлық болып бөлінеді (Р. Арон, У. Ростоу
жəне т.б.). Ортамен өзара əрекеті бойынша - ашық жəне жабық болып бөлінеді.

Саяси мəдениеті бойынша жəне оның билікті ұйымдастыру
формаларында көрінуіне орай - ағылшын-американдық, континенталды-
европалық, индустрияға дейінгі жəне жартылай индустриалды, тоталитарлық
болып бөлінеді (Г. Алмонд). Саяси тəртіп бойынша - тоталитарлық,
авторитарлық, демократиялық (тəжірибеде бірде бір тəртіп таза күйінде
болмайды).

Саяси жүйенің демократиялық түрі мыналармен сипатталады:
а) саяси əрекетке қатысушылардың əлеуметтік базаларын кеңейтумен,

олардың құқығы мен еркін қамтамасыз етумен, жоғарғы өмір сүру деңгейімен,
орта кластың басым рөлімен;

б) саяси бəсекелестікпен, саясатқа қатысудың жарыстық түрімен жəне
басқарудың көп партиялық түрімен, билікті жүзеге асыруда биліктің
институттарының жəне көптеген адамдардың қатысуымен;

в) халық еркін парламент арқылы білдірумен, заң шығару органдарының
сайлануымен жəне олардың төмен жақтан жоғарыға дейін есеп беруімен;

г) азшылықтың құқығы мен қызығушылықтарын сыйлай отырып, саяси
шешімдерді көпшіліктің қабылдауымен;

д) дамыған азаматтық қоғаммен, бұқаралық қоғамдық бірлестіктер мен
одақтардың құрылуымен;

е) демократиялық саяси мəдениетімен, пікірлердің, көзқарастардың алуан
түрлілігімен, ашықтығымен.

Саяси жүйенің тоталитарлы («totalis» - лат. «толық, барлық, бүтін») түрі
былайша сипатталады:

а) бір көшбасшының немесе адамдардың шағын тобының (хунта)
қолында биліктің гиперорталықтануы;

б) билік басында бір ғана көшбасшысы болатын, қатаң тəртібі бар
бірпартиялы негіздегі билік құрылымының механизмі;

в) барлық саяси институттар мен билік құрылымының басқарушы партия
мен оның көшбасшысына міндетті бағынуы;

г) барлық қоғамдық өмірді (экономика, мэдениет, білім, медицина жəне
т.б.) бір орталықтан тотальді бақылау, реттеу, плюрализмнің, оппозицияның
барлық түрлерін жою, азаматтардың жеке өміріне қол сүғу;
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д) қоғамға бір ғана ресми идеологияны мойындату, басқаша ойлауды
жаншу, тотальді саяси бақылау, бұқаралық ақпарат құралдарындағы цензура;

е) əлеуметтік-саяси демагогия;
Саяси жүйенің авторитарлық түрі:
а) саяси шешімдерді қабылдаудың бірегей орталығында саяси биліктің

толықтығының концентрациясы;
б) орындаушы биліктің құзырының неғұрлым кеңеюі;
в) үкіметтік емес партиялар мен қозғалыстардың шектелген саяси

қатысуы;
г) билікті бақылаусыз қолдану жəне халықтың барлық қабатының мінез-

құлқын бақылау;
д) номенклатуралық қағиданы тарату, яғни жоғарғы билік еркі бойынша

барлық деңгейдегі басқарушы, жетекші мамандарды орналастыру жəне
ауыстыру.

Жалпы алып қарастырғанда, саяси жүйенің авторитарлық түрінде атрибут
ретінде биліктің орталықтануы, оппозициялық партиялар мен ұйымдардың іс-
əрекетін шектеу, азаматтардың құқығы мен еркін шектеу болады.

5.3 Саяси тəртіп билікті жүзеге асыру əдісі ретінде

Қазіргі кездегі саясаттануда «саяси тəртіп» категориясы саяси жүйенің
қызмет етуінің механизмін ашуда базалық болып табылады. Саяси тəртіп саяси
мəдениет жағдайының, əлеуметтік жəне кластық өзара қарым-қатынастардың,
үстемдік етуші идеология формаларының, мемлекеттік билік пен қоғамның
арасында қалыптасқан қарым-қатынастардың, билік қолданатын құралдар мен
əдістердің, белгілі бір мемлекетке тəн саяси қатынастардың жиынтығы ретінде
анықталады. Кейбір зерттеулерде саяси тəртіпті мемлекеттік билікті жүзеге
асыру сипаты ретінде ғана қолданады, мемлекеттің саяси жүйенің басқа да
компоненттерімен, азаматтық қоғаммен (əлеуметтік қабаттар, топтар, саяси
партиялар жəне т.б.) өзара əрекетінің динамикасын назардан тыс қалдырады.

«Мемлекеттік тəртіп» жəне «саяси тəртіп» ұғымдарының арақатынасы.
Олар бірдей сияқты болғанымен, түрлі мағынада. Біріншісі мемлекеттік билікті
жүзеге асыру əдістерін сипаттайды, екіншісі қоғамның саяси өмірінің жағдайы
мен билігінің сипатын ашады.

Саяси тəртіптердің типологиясы. Көрсеткіші - биліктердің заң
шығарушы, атқарушы жəне сот биліктеріне бөліну қағидасы, онда биліктердің
бірігуі мен биліктердің бөліну тəртіптерін де бөліп көрсетуге болады.
Көрсеткіш - əскердің қоғамдағы мəртебесі мен рөлі, мұнда əскери немесе
азаматтық тəртіп жайлы сөз болып отыр. Көрсеткіш -менталитет пен
əлеуметтік-мəдени кешені - «батыстық» жəне «шығыстық». Критерий -
мемлекет пен шіркеудің өзара қарым-қатынасы сипаты - теократиялық
(клерикальді) жəне зиялы тəртіп.

Саяси тəртіптердің неғұрлым кең таралған жəне жалпы қабылданған
типологиясы болып азаматтық қоғам мен биліктің өзара əрекетінің
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ерекшеліктеріне, мемлекеттік биліктің əлеуметтік тұрмыстың басқа да
салаларына жəне азаматтың жеке өміріне енуі мен ықпалының дəрежесіне
негізделген типология табылады. Осы көрсеткішке сəйкес, демократиялық,
тоталитарлық жəне авторитарлы тəртіптерді бөліп көрсетеді.

Саяси тəртіптің сипатын анықтайтын белгілер:
а) саяси билікті қалыптастыру механизмдеріне халықтың қатысу деңгейі;
б) азаматтардың құқығы мен еркінің мемлекеттің құқықтарымен

арақатынасы;
в) қоғамның саяси жүйесіндегі мемлекеттік емес құрылымдардың орны

мен рөлі;
г) азаматтар мен қызметкерлердің қатынастарын құқықтық реттеу

сипаты;
д) саяси көшбасшылық сипаты;
е) саяси билікті жүзеге асырудағы белгілі бір əдістердің басымдығы;
ж) қоғамдағы «күштеу» құрылымының саяси, құқықтық жағдайы;
з) саяси плюрализм мен көппартиялылықтың шегі.
Демократиялық саяси тəртіп келесі қағидаларға негізделеді:
а) халықты биліктің көзі ретінде мойындау;
б) биліктің негізгі органдары мен қызметкерлерін сайлау, олардың

сайлаушыларға бағынуы;
в) тағайындау жолымен қалыптасқан мемлекеттік органдардың сайлаушы

органдардың алдындағы жауапкершілігі мен бақылауында болуы;
г) басты демократиялық құқықтар мен еріктерді жариялау, заң алдындағы

барлығының теңдігі;
д) қоғамда плюрализмнің, көппартиялықтың заңды болуы;
е) билік бөлінісі жəне ұстамдылық пен қарсы салмақ жүйесін жасау;
ж) демократиялық тəртіптің əлеуеттік базасы орта таптың қалыптасуы.
Тоталитарлық саяси тəртіпте:
а) мемлекеттік билік қатаң орталықтандырылған жəне басқарушы

партияның билік ұйымының аппаратына тəуелді;
б) мемлекет басшысы, əдетте, билік басында өмір бойы болады, ол

ешкімге есеп бермейді, оның қол астында мемлекеттегі бар билік шоғырланған;
в) елдің тұрғындарының басым бөлігі басқаруға қатыстырылмайды, егер

өкілетті органдар болса, олар декоративті, немесе жалпыға бірдей сайлау
құқығының принципін бұзу арқылы қалыптасады.

г) халықты қорқытуға негізделген күштеу əдістерінің ашық көрінуі тəн;
д) экономика саласында мемлекет тарапынан бақылаудыңболуы;
е) қоғамның саяси жүйесінде бар биліктің бір партияның қол астында

болуы, оппозицияның болмауы;
ж) құқықтық көзқарас бойынша, мұндай тоталитарлық мемлекеттерде

конституциялар болмайды немесе олардың əрекеттері тоқтатылған немесе олар
дүниежүзілік қауымдастық саяси тəртіпті сынға алмас үшін, көзбояушы ретінде
болады.

Авторитаризмге тəн ерекшеліктер:
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а) мемлекетте қоғамдық өмірге ықпал етудің негізгі қозғаушылардың
болуы;

б) ірі репрессивті аппараттың болмауы;
в) азаматтарға заңмен тыйым салынбағандардың барлығына рұқсат беру;
г) демократияның кейбір элементтерінің болуы (сайлау, парламенттік

күрес).
Авторитарлық тəртіптер демократиялық құралдар жеңе алмайтын

қоғамдық құрылымдардың ауысуы болып жатқан, ұзақ экономикалық жəне
саяси дағдарыстар байқалатын елдерде пайда болады.

Авторитарлық биліктің қоғамдық тəртіпті қамтамасыз ететін жоғарғы
мүмкіндікке ие екендігі жəне қажет кезінде күштері мен ресурстарын туындап
келе жатқан мəселені шешуге жұмылдыра алатыны сөзсіз.

Əлемнің заманауи саяси картасы саяси тəртіптердің үнемі болып тұратын
эволюциясына дəлел бола алады.
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6 ТАҚЫРЫП. МЕМЛЕКЕТ САЯСИ ИНСТИТУТ РЕТІНДЕ

6.1 Мемлекет ұғымы, мəні, қызметтері
6.2 Мемлекет жəне азаматтық қоғам
6.3 Мемлекеттердің жіктелуі

6.1 Мемлекет ұғымы, мəні, қызметтері

Мемлекет - адамдардың, қоғамдық топтардың, кластардың жəне
ассоциациалардың біріккен əрекеттері мен қарым-қатынастарын бақылап жəне
бағыт беріп отыратын қоғамның саяси жүйесінің институты. Мемлекет
қоғамдағы биліктің орталық институты ретінде болады, ол осы билік арқылы
саясатты жүзеге асырады.

Саяси ғылымда мемлекет оны түсінудің үш тəсілінің арақатынасы
арқылы қарастырылады:

а) саяси-философиялық. Мемлекет «ортақ істерді» шешу жəне билік пен
қоғамның қатынастарын реттеу құралы ретінде, сонымен қатар халық пен
адамның саяси өмірін қамтамасыз ететін құрал ретінде түсіндіріледі;

б) кластық. Мемлекет қоғамның кластарға бөлінуінің нəтижесі
(марксистік тəсіл). Классикалық анықтама (В. Ленин бойынша) мемлекетті «бір
кластың басқа бағынушы кластарды қол астында ұстайтын, бір кластың
басқасына үстемдік етуіне мүмкіндік беретін машина» ретінде түсіндіреді;

в) құқықтық жəне ұйымдастырушы-құрылымдық тəсіл бойынша
мемлекет «құқықтық мемлекет» ретінде, қоғам өмірін жəне мемлекеттің өзінің
əрекеті мен оның саяси жəне қоғамдық қатынастар жүйесіндегі құрылымын
ұйымдастыратын құқық пен заң бастауы.

Мемлекеттің белгілері:
а) қоғамнан бөлініп шыққан жəне басқару мен мəжбүрлеумекемелерінде

(шенеуніктер,əскер, полиция жəне т.б.) материалданған жария биліктің болуы;
б) мемлекеттік саясатты материалдық қамтамасыз ету, экономикалық,

əлеуметтік, мəдени жаңаруларды жүргізу, мемлекеттік аппаратты ұстау үшін
қажетті салық жүйесі;

в) территория. Мемлекет өз территориясында тұратын барлық халықты
өзінің билігі мен қорғауы арқылы біріктіреді;

г) егемендіктің болуы жəне халықаралық қатынастардағы тəуелсіздік;
д) құқық. Құқық мемлекеттік билікті заңды түрде рəсімдейді, осылайша

оған легальдік береді, мемлекеттің қызметін жүзеге асырудың заңды шегі мен
формасын анықтайды;

е) физикалық мəжбүрлеуді, күшті заңды қолдануға монополия (жоғарғы
құндылық болып табылатын өмірден, еркіндіктен азаматтарды айыру
мүмкіндігі).

Мемлекеттің мəні бастапқы мəселелерді, мемлекеттердің, саяси жүйенің
жəне қоғамның арақатынасын, яғни мемлекет пен қоғамның бірлігі, басқару
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күші, мемлекеттің шығуы, оның дамуының шарттары мен бағыттары
мəселелерін шешуді синтездеуден көрінеді.

Бір шешімі - мемлекет пен қоғам бір бүтінді құрайды, ал мемлекет
қоғамдық қатынастардың барлық жиынтығын қамтиды. Мемлекет бұл
жағдайда унитарлы, яғни біртұтас, ол қоғамды біріктіреді. Бұл мағынада
«ресейлік (американдық, француз жəне т.б.) мемлекет», яғни билік, халық, ел,
олардың территориясы, шекарасы туралы айтуға болады.

Басқа шешімі - мемлекетті қоғамда таралған жəне оған ерекше əлеуметтік
институт ретінде қосылған саяси жүйенің орталығы ретінде мойындау. Қоғам
өз дамуында мемлекетке тəуелсіз.

Мемлекеттің қызметтері: ұйымдастырушы (басқару), үстемдік ету жəне
басып-жаншу, құқықтық жүйені жасау.

Ұйымдастырушы, басқарушы қызметтерінің мəніқоғамның тіршілік
əрекетінің сақталуында, «ортақ игілікке», бірлікке қол жеткізуде, тəртіпті
орнатуда, мемлекет пен халықтың, ұлттардың, этностардың өзара қарым-
қатынастарын реттеуде.

Үстемдік ету жəне басып-жаншу қызметі күрес құралы ретінде ғана емес,
сонымен қатар кластар мен мемлекет, кластар арасындағы қарым-
қатынастардағы қақтығыстардың бастауы ретінде болады.

«Құқықтық мемлекеттің» арнайы қызметі - нормалар мен заңдардың
негізінде қоғамдық қатынастардың көптүрлілігі шеңберінде мемлекет пен
қоғамның, мемлекеттік аппараттың жұмыстарын реттеу.

Кейбір əдебиеттерде мемлекеттің қызметтерінің неғұрлым нақтырақ
сипаттамасы беріледі, олар негізінен жоғарыда аталған қызметтерге ұқсас.

Қызметтерді ішкі жəне сыртқы деп бөледі. Мемлекеттің ішкі қызметіне
мыналар жатады:

а) экономикалық - экономикалық өсім түрткісін немесе санкцияны жүзеге
асыруды жасау арқылы, салықтық жəне несиелік саясаттың көмегімен
экономикалық процестерді ұйымдастырудан, үйлестіруден жəне реттеуден
көрінеді;

б) əлеуметтік - адамдардың жұмысқа, баспанаға деген жəне денсаулығын
сақтау қажеттіліктерін қанағаттандыруда, əлеуметтік кепілдікті, сақтандыруды
беруде көрінеді.

в) құқықтық - қоғамдық қатынастарды жəне азаматардың мінез-құлқын
реттейтін құқықтық нормаларды қалыптастыруға, құқықтық тəртіпті
қамтамасыз етуге бағытталған;

г) мəдени-тəрбиелік - тұрғындардың мəдени қажеттіліктерін
қанағаттандыру үшін жағдай жасауға бағытталған;

д) саяси - саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуден, биліктік құзырларды
жүзеге асырудан, саяси бағытты дайындаудан көрінеді;

е) экологиялық - табиғатты тиімді пайдаланудың құқықтық тəртібін
қалыптастырудан, қалыпты, салауатты қоршаған ортаны қамтамасыз етуден
көрінеді.

Сыртқы қызметтер, бəрінен бұрын, экономикалық, əлеуметтік,
технологиялық, ақпараттық, мəдени, сауда аумақтарында басқа



62

мемлекеттермен өзара тиімді ынтымақтастық қағидаларына бағынады.
Осылайша, мемлекетті саяси институт ретінде зерттеу мемлекеттің саяси

жүйедегі белгілі бір рөлді атқаратынын көрсетеді, себебі оған саяси жүйенің
тиімділігі тəуелді.

6.2 Мемлекет жəне азаматтық қоғам

Саясаттануда азаматтық қоғамның мəселелерін зерттеу кезінде дəстүрлі
түрде дуалистік формуланы қолданады: «мемлекет-азаматтық қоғам» жəне ол
толығымен ақталған. Кез келген тəсілде азаматтық қоғам атқаратын
қызметтерінің түрі мен мазмұнына байланысты салыстырмалы түрде жеке дара
қоғамдық ұйым ретінде болады. Бұл жағынан басым болып табылатыны,
азаматтық қоғам мемлекетті бақылайды, ал мемлекет өз кезегінде қоғамның
қалыпты тіршілік етуін қамтамасыз етеді.

Жалпы түсінік бойынша азаматтық қоғам - ол индивидтердің
автономиясына негізделген қоғамның мемлекеттік емес бөлігі. Ол
қызығушылықтары қоғамдық пікірмен таратылатын ерікті ұйымдар мен
одақтар, отбасы, мектеп.

Азаматтық қоғам саяси құрылымнан тыс құрылған, бірақ оларды
қамтитын əлеуметтік-ұйымдасқан құрылым ретінде сипатталады. Азаматтық
қоғамның билік құрылымы мен əлеуметтік өмірге тиімді ықпалы қоғамдағы
демократизм қағидаларының əрекеті кезінде мүмкін.

Демократиялық заң шығару, билік бөлінісі, заңды оппозицияның болуы,
саяси ұйымдар мен пікірлердің плюрализмі жəне т. б. азаматтық қоғамның
саяси өмірге ықпалының түрі ретінде болады. Десек те демократиялық
мемлекет жекелеген азаматтардың құқықтары мен қызығушылықтарын
сақтауға кепілдік береді, бірақ ол өз іс-əрекетінде (биліктік) белгілі бір адамдық
өлшем жоғалып кететін, формальді құқықтық нормаларға сүйенеді.

Азаматтық қоғамның рухани негізі болып жалпы адамзаттық
адамгершіліктік нормалар, яғни гуманизм, шыншылдық, əдептілік жəне т.б.
табылады. Бұл қоғамның барлық азаматтарының қызығушылықтарын ескере
отырып, туындаған мəселелерді шешуге мүмкіндік береді.

Айта кететін жайт, азаматтық қоғам өзінің əлеуметтік - саяси əрекетінде
заңды рəсімделген плюрализмсіз бола алмайды. Сөйте тұра, жеке өмір саласы
кез келген саяси биліктік араласу үшін табу ретінде болады. Осы императивті
бұқара халық өмірінде шынайы жүзеге асыру деңгейі азаматтық қоғамның бар
екендігінің жəне оның маңыздылығының бірінші көрсеткіші.

Азаматтық қоғам үшін биліктің демократизациясының қызмет
атқаруында маңызды болып табылатындар:

а) оның легитимдігі, яғни еріктерін білдірулері шындығында да
еркін(азаматтық-құқықтық,саясиқатынастардағы) сайлаушылардан, халықтан
билікке мандат алудың шынайылығы;
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б) жалпыға ортақтық, толық демократизмнің болуы, яғни биліктің барлық
түрлеріндегі оның шынайылығы, əсіресе биліктің заңға тиімді əрекет етуші
тəуелділігінің жəне оның бақылауында болуының;

в) тиімділігі, яғни билік басындағылардың таңдаулылар үшін
артықшылықтар түрінде емес, əркімнің өз күшін жүзеге асыру мүмкіндігін
əлеуметтік қамтамасыз ету түрінде қаншалықты шынайы деңгейде халықтың
мəселесін шешіп отырғандығы.

Қазіргі жағдайдағы азаматтық қоғамның қалыптасу процесінде бірінші
кезекте мемлекетке қатысты тұлғаның əлеуметтік-экономикалық қауіпсіздігі
аймағының əрекеттілігін қалыптастыру мен қамтамасыз ету мəселесі тұрады.

Азаматтық қоғам — ол мемлекетке тəуелсіз, бірақ онымен өзара əрекет
ететін адамдардың арасындағы дамыған экономикалық, мəдени, құқықтық жəне
саяси қатынастары бар қоғам, дамыған құқықтық қатынастар орнататын
жоғары əлеуметтік, экономикалық, саяси, мəдени жəне адамгершіліктік
мəртебеге ие азаматтардың қоғамы.

6.3 Мемлекеттердің жіктелуі

Əдебиетте мемлекеттердің жіктелуінің жалпы қағидаларын атап
көрсетеді. Оларға дəстүрлі түрде үш басты қағиданы жатқызады:

а) класқа қарсы күрес қағидасы. Мемлекеттердің жеке дара түрлері
ретінде - құл иеленушілік, феодалдық, капиталистік, социалистік;

б) саяси өмірдегі либерализм жəне демократизмнің даму қағидасы. Бұл
позиция бойынша мемлекеттер: авторитарлық,тоталитарлық, демократиялық
болып бөлінеді;

в) мемлекеттің нормативтік, құқықтық негізінің дамуқағидасы. Мұндай
көзқарасқа сəйкес мемлекеттер құқықтық мəдениеттің даму деңгейі бойынша:
құқықтық мемлекет, əлеуметтік мемлекет, əскери-полициялық мемлекет деп
бөледі.

Құқықтық мемлекет - ол мемлекеттің өзі, барлық əлеуметтік
қауымдастықтар, жекелеген индивид құқықты құрметтеп, оған бірдей
қатынаста болатын мемлекеттің түрі. Құқық мемлекеттің, қоғамның жəне
индивидтің өзара байланысының əдісі ретінде болады.

Құқықтық мемлекеттің жалпы белгілері:
а) дамыған азаматтық қоғамның болу;
б) құқықтық мемлекеттің əрекетінің саласының тұлғаның құқығы мен

еркін қорғаумен, қоғамдық тəртіппен, шаруашылықтық іс-əрекеті үшін қолайлы
жағдай жасаумен шектелуі;

в) дүниеге көзқарастықтағы индивидуализм;
г) əрбір адамның еркі мен қүқығы басқаның еркін шектеуші ретінде.

Құқықтық мемлекет тұлғаның шексіз тəуелсіздігін қамтамасыз етпейді, əрбір
адамның еркіндігі басқаның еркі бұзылған жерде бітеді.

Əлеуметтік мемлекет теориясы. «Əлеуметтік мемлекет» ұғымының өзі
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саяси теорияның соғыстан кейінгі кезеңінде салыстырмалы түрдегі дамыған
жəне тұрақты экономика жағдайындағы заманауи демократиялық типтегі
мемлекетті белгілеу үшін пайда болды. Əлеуметтік мемлекет қоғамның əрбір
мүшесінің тіршілік етуінің лайықты жағдайын қамтамасыз ету үшін мемлекет
қолданатын əдіс-тəсілдердің, мақсаттардың жиынтығының призмасы арқылы
түсіндіріледі.

Басқару формасына негізделген мемлекеттердің жіктелуі мынадай
мемлекеттерді бөліп көрсетеді: монархия (шексіз, конституциялық); республика
(президенттік, парламенттік).

Монархияда биліктің формальді көзі болып бір (моно) адам табылады.
Мемлекет басшысы биліктегі өкілетті органдар мен сайлаушыларға тəуелсіз өз
орнына мұрагерлік жолмен ие болады. Қазіргі əлемде монархиялық басқарудың
бірнеше түрлері кездеседі. Мысалы, шексіз (абсолюттік) монархия (Сауд
Аравиясында, Катар, Оман) - мемлекет басшысының шексіз билігі. Осы
түрімен қатар конституциялық монархия да орын алған (Ұлыбритания,
Швеция, Дания, Испания) - монархтың билігі конституциямен шектелетін
мемлекет.

Республика - басқарудың екінші негізгі түрі. Əлемде республиканың үш
басты түрі: президенттік, парламенттік жəне аралас кездеседі.

Парламенттік республиканың басты ерекшелігі болып үкіметтің
парламент негізінде құрылуы мен оның парламент алдындағы жауапкершілігі
табылады. Ол үкіметке қатыстыбірқатар қызметтер атқарады:оны
қалыптастырады жəне қолдайды; заңдар шығарады; мемлекеттік бюджетті
бекітеді; үкіметке бақылау жасайды жəне қажетті жағдайда оған сенімсіздік
білдіре алады.

Республикалық басқарудың екінші бір кең таралған түрі болып
президеттік республика табылады. Президент парламентке тəуелсіз халық
арқылы немесе сайлаушылар коллегиясы арқылы сайланады жəне бір уақытта
мемлекеттің де, үкіметтің де басшысы болады. Ол ішкі жəне сыртқы саясатқа
жетекшілік етеді, жоғарғы бас қолбасшы болып табылады. Парламент үкіметке
сенімсіздік вотумын шығара алмайды, президенттің парламентті таратуға құқы
жоқ.

Республиканың бір түрі - аралас республика. Ол Австрияда, Ирландияда,
Португалияда, Польшада, Финляндияда, Францияда орын алған. Басқарудың
осы түрінде мықты президенттік билік парламенттің үкіметтің əрекетін тиімді
бақылауымен сəйкес келеді. Оған тəн басты сипат - үкіметтің қос
жауапкершілігі: президент алдындағы жəне парламент алдындағы.

Аралас республиканың (жартылай президенттік) классикалық үлгісі
болып Франция табылады. Онда президент пен парламент бір біріне тəуелсіз
сайлана береді. Парламент президентті орнынан ала алмайды, президент
кезектен тыс парламенттік сайлауды жариялаудың міндетті шарттарымен
парламентті таратуға құқылы. Президент мемлекет басшысы жəне жоғарғы бас
қолбасшы болып табылады, елдің халықаралық аренадағы өкілі болады жəне
парламент шешіміне кейінге қалдыру ветосы құқығына ие.

Мемлекеттер əкімшіліктік-территориялық жағынан былайша жіктеледі:
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унитарлы мемлекет, федерация, конфедерация. Унитарлы мемлекет дегеніміз
өзіндік жеке биліктік құрылымдары бар əкімшіліктік-территориялық
бірліктерден тұратын бірегей, бөлінбейтін территориясы бар мемлекет.
Унитарлы мемлекетке жергілікті билік органдарының орталыққа қатаң
бағынуы, күшті орталық вертикаль тəн, оның дисперссиясы жоққа тəн. Барлық
мемлекеттік, сонымен қатар соттық органдар бірегей құқықтық нормалар
негізінде əрекет етеді.

Федеративті мемлекет - өзіндік заң шығару, атқару жəне сот органдары,
конституциясы бар мемлекеттердің тұрақты одағы.

Федерация шеңберінде мемлекеттік суверенитеттің субъектілері болып
ірі территориялық түзілулер (штаттар, жерлер, кантондар), сонымен қатар тең
құқылы азаматтардан тұратын барлық халық табылады. Унитарлы мемлекетте
тек бір ғана субъект - халық бар.

Федеративті мемлекеттік құрылымға жергілікті территориялық
түзілімдердің өзіндік билік құрылымдарымен белгілі бір дəрежедегі жекелік
тəн. Мемлекеттік құрылымның федералды қағидасы этникалық, тарихи-мəдени,
діни, лингвистикалық жəне басқа да ерекшеліктері бар қауымдастықтардың
еркін бірлігі мен тең құқылы өзара əрекетін қамтамасыз етеді.

Конфедеративті мемлекетке жергілікті мемлекеттік - территориялық
түзілімдер мен олардың билік органдарының еркіндігінің жоғары деңгейі тəн.
Конфедерация мүшелері толығымен мемлекеттік егемендікті сақтайды жəне
одақ құзырына тек ең алдымен қорғаныс саласына, сыртқы саясат пен ақша
жүйесіне қатысты мəселелердің шектеулі санын ғана шешуді береді.
Ғалымдардың пікірінше, мемлекеттік құрылымның бұл түрі тұрақты емес жəне
əдетте не федерацияға айналады, немесе тарайды.

Мемлекеттердің эволюциясы тенденциялары. Мемлекеттердің дамуының
заманауи парадигмалары белгілі бір тенденцияларға тəуелді, бұл қазіргі
заманғы жаһандық мəселелердің көрінісі болып табылады. Бəрінен бұрын,
кейбір саясаттанушылардың ойынша, заманауи демократиялық мемлекеттер
экологиялық кезеңге кіреді. Оған бірінші кезекке экологиялық қауіпсіздікті
жəне тұлғаның экзистенциалдық құқықтарын қамтамасыз ету, бүкіл адамзаттың
аман қалуы мəселелерін қою тəн. Жаңа жағдайларда мемлекет азаматтық
қоғаммен одақтаса отырып, ядролық жəне экологиялық катастрофалардың
алдын алуы, аштықтан, эпидемиядан жəне т.б. жапа шегіп отырған əлемдік
аймақтарды материалдық-экономикалық, қаржылай, мəдени көмекпен
қамтамасыз етулері тиіс.

Жоғарыда аталғандармен қатар дəстүрлі түрде заманауи мемлекеттердің
дамуындағы екі басты тенденцияларды атап көрсетеді. Біріншісі - деэтатистік.
Бұл тенденцияның мəні азаматтық қоғамның белсендірілуінде, мемлекетке
бақылау жасауда, өзін өзі басқаруды бастаудың кеңеюінде. Екінші тенденция -
этатистік. Оның көрінуінің негізгі бағыттары - мемлекеттің рөлін арттыру.
Заманауи мемлекет белсенді түрде экономикалық, əлеуметтік, ақпараттық
процестерге араласады, салықтардың, инвестициялық, несиелік саясаттың
көмегімен өндірістің дамуына түрткі болады, шаруашылықтық іс-əрекеттегі диспропорцияны
жояды, жалпы, қоғамдық даму стратегиясын дайындау мəселелерімен айналысады.
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7 ТАҚЫРЫП. САЯСИ ПАРТИЯЛАР

7.1 Қызығушылықтар топтары: түсінігі, қызметтері, жіктелуі
7.2 Саяси партиялар жəне партиялық жүйелер
7.3 Саяси партиялардың жіктелуі

7.1 Қызығушылықтар топтары: түсінігі, қызметтері, жіктелуі

«Қызығушылықтар топтары» ұғымы саясаттану мен саяси əлеуметтануда,
ең алдымен, топтардың теориясында талданады. «Топтар теориясының» негізін
А. Бентлидің, Д. Трумэннің, В.О. Кидің жəне т.б. қызығушылық танытқан
топтар теориясы құрайды. Жекелеп қарастырсақ, олардың ішіндегі ең
маңыздысы - қысым көрсетуші топтар тұжырымдамасы.

Түрлі топтарда саяси процестердің қалыптасуының мəнін білдіретін
мазмұнды категория болып қызығушылықтар плюрализмімен байланысты
қызығушылық табылады. А. Бентли зерттеулерін билік құрылымдарына
қызығушылықтар топтарының əлеуметтік ықпалының призмасы арқылы
бастады («Басқару процесі», 1908 ж.). Ол топтық қызығушылық пен қысым
жайлы көзқарасын қалыптастырды.

«Топтық қызығушылық» ұғымы қоғамдық құрылымдардың көптүрлілігі
мен күрделілігін, олардың саяси процестегі бағытының көпжақтылығын,
олардың көрінуінің көпнұсқалылығын сипаттайды.

Қызығушылықтар топтары əр түрлі:
1) бірлестіктің қызығушылықтарына неғұрлым жауап беретін əдістермен

үкіметке ықпал етуді өздеріне мақсат етіп қоятын индивидтер ассоциациясы;
2) оны құрайтын азаматтардың қызығушылықтары мен пайдасын

көздейтін ерекше байланыспен біріккен адамдардың топтары;
3) өздерінің мемлекет жəне басқа да саяси институттарға қатысты

биліктік мəні бар қызығушылықтарын білдіру мен оған қол жеткізу мақсатында
құрылған ерікті бірлестіктер;

Қызығушылық танытып отырған топтың мүшелерінің ұжымдық
мүдделерін жүзеге асыру биліктік шешімдерді қабылдауды талап еткен
жағдайда, бұл топ қысым тобына айналады. Қысым топтары айқын ұйымдасқан
құрылымға, тұрақты қызметтер мен кадрлық аппаратқа ие. Қоғамның саяси
өміріне ықпал ету күші бойынша олар көп жағдайда саяси партиялардың
ықпалынан асып түседі.

Қысым топтарының мемлекеттік билік құрылымдарына ықпал ету
əдістері:

а) өзінің мүшелерін биліктің атқарушы жəне өкілдік органдарының
құрамына, сонымен қатар басқару аппаратының қызметкері ретінде тікелей
ұсыну;

б) топ мүшелерінің парламенттік комиссия жұмыстарына,
ведомствоаралық комитеттердегі жəне қызметтердегі жұмыстарға қатысуы;



67

в) парламент, үкімет мүшелерімен жеке байланыс пен қатынасты ұстану.
Негізгі қызметтері:
а) əлеуметтік эмоциялар мен күтулердің (қанағаттанбау немесе

ынтымақтастық сезімі) саяси талаптарға (артикуляция) айналуы;
б) жеке қызығушылықтармен келісу жəне жалпытоптық мақсаттарды

дайындау (aggregation);
в) билік құрылымдарын сол немесе басқа қоғамдық мəселелердің

жағдайлары туралы хабардар ету (қоғамдық пікірдің таратылуы);
г) саяси элиталардың, қоғамның биліктік құрылымдарының қалыптасуы.
Қазақстандағы қысым топтары. Заманауи саяси тəжірибе көрсетіп

отырғандай, бұрынғы КСРО кейбір елдерінде, оның ішінде Қазақстанда
жекелеген қызығушылық топтарының əрекеті (атқарушы билік саласында
қызмет ететін қысым топтары) басқарудың көлеңкелі түрлерінің, мемлекеттік
шенеуніктердің жемқорлығының, шешім қабылдау саласындағы қылмыстың
артуына ықпал етуде.

Ұлттық лоббизмнің ерекшеліктері, қысым топтарының əдістемесі:
1) Қазақстанда терең тамыр жайған трайбализм, жершілдік, аймаққа

бөлінушілдік, рушылдық институттарының ресми емес қызмет етуі;
2) батыстық қысым топтарынан айырмашылығы, қазақстандық топтар

негізінен, заң шығару құрылымында емес, атқару билігі саласында əрекет етеді;
3) олар өздерінің лоббистік əрекеттерінде, негізінен, біздің жағдайда

тиімді əдістерді, яғни сатып алу, пара алу, ықпалды адамдармен жеке (туыстық)
байланыстарды қолданады.

Осылайша, азаматтық қоғам, құқықтық демократиялық мемлекет
қалыптасып келе жатқан жағдайда пайда болған жəне қызмет етуші қысым
топтары басқару мен мəселені шешудің басым түрі əкімшіліктік-командалық
əдістер болған бұрынғы саяси жүйелердің ізімен келеді. Бұл жағынан
Қазақстандағы демократиялық процестердің дамуы қысым топтарының күші
мен əлсіз жағына тікелей тəуелді болады.

Қызығушылықтар топтарының жіктелуі ұйымдастыру дəрежесі мен шығу
тегі бойынша қызығушылықтар топтарын аномиялық жəне институционалдық
деп бөледі. Аномиялық топтар қандай да бір жағдайға аяқ астынан болған
реакция тəрізді ойламаған жерден болатын бірлестіктерді білдіреді.
Институционалдық қызығушылықтар топтарына ұйымдасқан құрылымға,
қызметке, мамандар аппаратына ие формальді бірлестіктер жатады.

Іс-əрекетінің əдістемесі бойынша ассоциативті жəне ассоциативті емес
топтарға бөледі. Бірінші топтар адамдардың туыстық, діни, əлеуметтік-мəдени
негізде формальді емес жəне еріксіз бірлігі ретінде пайда болады (ғылыми жəне
студенттік қоғамдар, діни секталар). Ассоциативті қызығушылық топтары
белгілі бір міндеттерді шешуді мақсат еткен жəне қызығушылықтарды
білдіруге маманданған ерікті бірлестіктер (кəсіби одақтар, кəсіпкерлік
ассоциациялары, азаматтық қозғалыстар).

Əрекет сипаты бойынша қызығушылықтарды бірмақсатты жəне
көпмақсатты топтар деп бөледі. Олар туралы аттарының өзі айтып тұр.

Қоғамды басқару саласы бойынша мəдениет саласындағы
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шығармашылық одақтары, экономикалық саладағы тұтынушылар одағы жəне
т.б. сияқты қызығушылықтар топтарына бөледі. Территориялық белгілері
бойынша аймақтық, аудандық жəне т.б. деп жіктеледі.

Қызығушылықтар топтарының алуан түрлілігі түрлі əлеуметтік
қабаттардың,түрлі қажеттіліктері бар қауымдастықтардың, оларға жету
жолдары туралы қызығушылықтар мен көзқарастар бар екендігін дəлелдейді.

7.2 Саяси партиялар жəне партиялық жүйелер

«Партия» ұғымы латын тілінен енген, «бөлім», «бөлемін» дегенді
білдіреді.

Партия əлеуметтік қабаттар, кластар мен мемлекетке қатысты делдал
ретінде болады, бірақ қызығушылықтар топтары мен қоғамдағы басқа да
бірлестіктерден ерекшелігі, ол Р. Доуздың анықтамасы бойынша ең саяси
болып табылады.

Ол қоғамның əлеуметтік қабаттарының жəне белгілі бір кластардың
қызығушылықтарын, қажеттіліктері мен мақсаттарын білдіреді, саяси билік
механизмінің қызмет етуіне қатысады. Партияның іс-əрекетінің маңызды жағы
болып саяси сананы қалыптастырудан көрінетін қоғамға оның идеологиялық
ықпалы табылады.

Саяси партия - қоғамдағы белгілі бір əлеуметтік қабаттар мен топтардың
қызығушылықтары мен қажеттіліктерін білдіретін ұйымдасқан, ерікті
жақтастарды білдіретін қоғамдық өмірдің институты, мемлекеттік билікті əр
түрлі саяси əдістермен жаулап алуды мақсат тұтады.

Саяси партияларды біріншіден, партияларға тəн ұйымдасқан құрылым
мен дайындалған саяси бағдарламасы жоқ саяси қозғалыстардан, екіншіден,
мемлекеттік билікті жаулап алуға емес, оны жүзеге асыратындарға ықпал етуге
қол жеткізуге тырысатын қысым топтарынан айырып алған дұрыс.

Заманауи бұқаралық партиялар Европада XIX ғасырдың ортасында
қалыптасты. Саяси ғылымда партиялардың тарихи қалыптасу процесі М. Вебер
ұсынған сызба бойынша қарастырылады:

а) аристократиялық үйірмелер (категориялар);
б) саяси клубтар;
в) бұқаралық партиялар.
Партиялар ішкі бірлестіктерге ие тұрақты иерархиялық ұйымдарды

білдіреді. Құрылымында партиялар мыналардан тұрады:
а) партия көшбасшылары;
б) ми штабы, партияның идеологтарынан;
в) партиялық бюрократия;
г) бюрократияға жатпайтын партиялық актив;
д) партияның белсенді емес мүшелері.
Саяси партияларды басқа «саяси ойындарға» қатысушылардан мына

көрсеткіштер бойынша айырады:
а) ұйымның ұзақ мерзімділігі, оның өмір сүруінің ұзақтығы. Бұл
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көрсеткіш партияны өздерінің негізін қалаушыларымен бірге жоғалып кететін
əдеттегі камарилийлер мен клиентелдерден ерекшелеуге мүмкіндік береді;

б) ұлттық орталықпен (жетекшілікпен) жүйелі байланысты қолдайтын
тұрақты жергілікті ұйымдардың болуы, бұл партияның парламенттік топтан
айырмашылығын білдіреді;

в) жергілікті жəне орталық жетекшілердің билікке, күреске назар
аударуы. Бұл партияны қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстардан (кəсіподақ,
жастар жəне т.б. ұйымдары) ерекшелейді;

г) қоғам жағынан бұқаралық қолдаудың болуы. Аталған көрсеткіш
партиялар мен қысым топтарының арасындағы айырмашылықты көрсетеді,
қысым топтары əдетте сайлаулар мен парламент өміріне қатыспайды: олар
партияларға, үкіметке жəне қоғамдық пікірге жасырын ықпал етеді.

Оның басқа ұйымдардан айырмашылығын көрсететін басты белгі -
мемлекеттік билік үшін ашық күреске бағдарлану.

Саяси партияның қызметтері:
1) саяси - мемлекеттік билікке ұмтылу, саяси құрамды толықтыру,

электоралды;
2) идеологиялық қызмет - партиялық идеологияны дайындау, партиялық

үгіт-насихат;
3) əлеуметтік қызмет - өкілділік, бұқараның мобилизациясы, саяси

əлеуметтену.
Бұл саяси партияның қызметтерінің жалпыланған сипаттамасы.
Саяси партияның қоғамның саяси институты ретіндегі басты

қызметтеріне мыналар жатады:
а) саяси мақсатты анықтау жəне билікке қол жеткізу;
б) үлкен əлеуметтік топтардың қызығушылықтарын анықтау,

қанағаттандыру;
в) саяси жүйенің барлық деңгейлері үшін саяси көшбасшылар мен

элитаны таңдау, сұрыптау;
г) партиялық идеологияны дайындау, саяси бағдарламаны жасау жəне

жүзеге асыру, үгіт-насихат жүргізу жəне қоғамдық пікірді қалыптастыру;
д) саяси əлеуметтендіру, азаматтардың билікке қатысудағы қасиеттері

мен қабілетін қалыптастыру;
е) биліктің жоғарғы жəне жергілікті органдарын қалыптастыру бойынша

сайлау кампанияларын дайындау жəне өткізу.

7.3 Саяси партиялардың жіктелуі

Пайда болу көрсеткіші бойынша - электоралдық, парламенттік жəне
«сырттан пайда болған» партиялар.

Алғашқы сипаты бойынша - комитет-партиялар, секция - партиялар,
ұяшық-партиялар жəне т.б.

«Кадрлық» жəне «бұқаралық» қағидасы бойынша - мұнда сөз
партиялардың сандық көлемі емес, құрылымдық жағы жайында болып отыр.



70

Кадрлық партиялар электоралдық комитеттер мен парламенттік топтардан
пайда болды (XIX ғасырдың ортасында). Сан жағынан олар көп емес, кəсіби
саясаткерлерге, партияға материалдық қолдау көрсете алатын қаржылық
элитаға сүйенеді, еркін мүшелік принципін ұстанады.

Бұқаралық саяси партиялар кадрлықтан ең алдымен мүшелерінің көп
жəне тұрақты болуымен ерекшеленеді. Тарихи олар кадрлық партиялардан
кейін пайда болды, олардың пайда болуы жалпыға ортақ сайлау құқығы.
Таратумен, жұмыскерлердің қозғалысының дамуымен байланысты.

Басқару тəртібіне қатысы бойынша - басқарушы жəне оппозициялық,
заңды жəне заңсыз, көшбасшы партиялар жəне аутсайдер (шеттетілген)
партиялар, жеке, жалғыз басқарушы партиялар жəне коалиция құрамында
басқарушы партиялар жəне т.б.

Əлеуметтік кластық белгісі бойынша - жұмысшылар, шаруалар,
фермерлер, зиялылар партиясы.

Идеологиялық бағыты бойынша - коммунистік, социал демократиялық,
буржуазиялық демократиялық.

Қоғамдық құрылымға қатысы бойынша - төңкерістік, реформистік,
либералды, консервативтік партиялар.

Партиялық жүйе. Ол саяси партиялардың жиынтығынан, олардың
əрқайсысының басқа саяси партиялармен өзара əрекеттерінің сипатынан
құралады.

Партиялық жүйе қоғамдық-саяси күштерді ұйымдастырады, əлеуметтік
қызығушылықтар мен саяси көзқарастарды біріктіреді, оларға жергілікті жəне
жалпықоғамдық деңгейлерде таратылуға мүмкіндік береді.

Дəстүрлі түрде келесідей партиялық жүйелерді атап көрсетуге болады:
а) бірпартиялық, мұнда басқа партиялар болмайды. Мұндай жүйенің

шеңберінде (бəсеке жоқ) партия мемлекеттік аппараттың бөлігі болып
табылады, барлық қоғамдық өмір мейлінше идеологияланады, басымдылыққа
басқарудың командалық əдістері ие болады, халық пен билік арасындағы кері
байланыс бұзылады;

б) формальды көппартиялық (бəсекелес, жарысатын), мұнда мемлекеттік
билік басында бір бірін жүйелі түрде ауыстырып отыратын екі саяси партия
басты позицияға ие болады. Мұндай партиялық жүйелер Ұлыбританияда,
АҚШ-та бар. Олар тұрақтылығымен сипатталады, себебі билік басындағы
партияны парламенттің көпшілігі қолдайды;

в) плюралистік бағыттағы көппартиялық жүйелер. Мұндай жүйедегі
партияларға сайлау кампанияларын ұйымдастыру мен өткізудегі еркіндік пен
жеке даралық тəн, үкіметтік коалиция əрбір партияның бəсекелестікте қол
жеткізген нəтижелері бойынша қалыптасады.
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8 ТАҚЫРЫП. ДЕМОКРАТИЯ ҚОҒАМНЫҢ САЯСИ ӨМІРІН
ҰЙЫМДАСТЫРУ ФОРМАСЫ РЕТІНДЕ

8.1 Демократия: түсінігі, мəні
8.2 Демократияның дамуының негізгі кезеңдері жəне теориялары
8.3 Демократия жəне құқық

8.1 Демократия: түсінігі, мəні

«Демократия» ұғымы ежелгі грек сөзінен енген, этимологиялық жағынан
«халық билігі» дегенді білдіреді. Демократияға бұл жағынан толық анықтаманы
американдық президент А. Линкольн берген болатын: «халықтың басқаруы,
халық таңдаған жəне халық үшін».

«Демократияның» заманауи түсіндірмесі бірнеше мағынаға ие:
а) оның мүшелерінің басқару мен шешім қабылдауға теңқұқылы

қатысуына негізделген кез келген ұйымның құрылымының түрі;
б) халық егемендігі, адам құқығы, теңдік, еркіндік сияқты

басымдықтарды мойындауға негізделген қоғамдық құрылымның идеалы;
в) халық билігі үшін əлеуметтік-саяси қозғалыс, демократиялық

мақсаттар мен идеалдарды жүзеге асыру.
Демократия -мемлекет пен биліктің, қоғамның саяси жəне əлеуметтік

ұйымдарының түрлерінің бірі, тарихта дамып келе жатқан саяси тəртіп
(Саясаттану. Энциклопедиялық сөздік).

Заманауи демократияның өзіне тəн белгілері:
а) халық - билік көзі;
б) мемлекеттік биліктің басты органдарының кезеңдік сайлануы;
в) сайлау құқығының теңдігі, мемлекетті басқаруға қатысу құқығының

тең болуы;
г) көпшіліктің шешімі азшылықтың құқығын шектейді;
д) демократия үздіксіз жəне қадалған қоғамдық бақылауда болады;
е) мемлекет пен қоғам өмірінің барлық салаларындағы жəне барлық

деңгейлердегі қақтығыстардың алдын алудың механизмдерін дайындайды.

8.2 Демократияның дамуының негізгі кезеңдері жəне теориялары

Демократияның антикалық теориясы. Демократия идеясын алғаш
V ғасырда Геродот былайша ұсынған: ол - теңдік арқылы тұрғызылған
мемлекет (грекше-изономия). Мұндай саяси құрылымның басты белгілері:
қызметтерді жеребелерге сəйкес иелену, мəртебелілердің өздерінің үкіметтік,
қаржылық іс- əрекеттері жайлы есеп беру міндеті.

Демократияның антикалық теориясын сол кездегі ірі философтар
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Аристотель мен Платон жасады.
Аристотельдің ойынша, демократия дегеніміз еркін туғандар мен меншігі

жоқтар көпшілікті құрайтын жəне жоғары билікті өз қолдарында ұстайтындар
есептеледі. Азаматтары еркін, олар мемлекеттік істерді басқаруға қатысады
жəне көбісінің пікірі шешуші мəнге ие.

Аристотельдің көзқарасы бойынша ең нашар демократия - ол халық,
тобыр билеген демократия. Демократияның мұндай түрінде халық монарх
рөлінде жəне деспот болады, ал қоғамдық құрылыс тиранияны еске түсіреді.
Аталған нұсқа тобырдың пікіріне үстемдік ететін демагогтарға тиімді, заң жоқ -
мемлекет жоқ. Көпшіліктің шешімдерімен заң ауыстырылады, халық заңнан
айналып өтіп, шешімдер қабылдайды.

Платон да демократияға теріс көзбен қарады, ол охлократияны (қараның,
тобырдың билігі) демократияның жалғыз түрі ретінде қарастырды. Платон үшін
демократия - ешқандай заңмен санаспайтын, кез келген жағдайда үстірт шешім
қабылдайтын қараның билігі. Оның демократияға берген мынадай анықтамасы
бар: «Демократия - ол оның шеңберінде қалағаныңды жасауға болатын
құрылым».

Осылайша, антикалық демократияның шеңберінде тотальді билік əрекет
етті.

Жаңа замандағы демократияның классикалық теориясы. Демократия деп
азаматтардың қоғамдық маңызды шешімдер қабылдауға жалпылай қатысуы
түсіндірілді. Саяси шешімдерді қабылдауға бірдей қатысу мен жалпыға ортақ
теңдік қағидасын Ж.Ж. Руссо өзінің «Қоғамдық келісім-шарт» еңбегінде
неғұрлым нақты көрсете білді. Руссоға сəйкес, саяси процеске тартылған
өзіндік пікірі бар, ақылды индивидтер жалпыға ортақ ерік негізінде
қалыптасатын жалпыға ортақ игілік идеясын дайындауға қабілетті сапалы жаңа
əлеуметтік құбылысты білдіреді.

Демократияның классикалық теориясының авторлары адамдағы
рационалды бастауды асыра бағалап жіберді, адамдардың кəсіби саясаткерлер
тарапынан басқару мен бақылауға оңай алынатынын (əсіресе, егер
соңғыларының қолында бұқаралық ақпарат құралдары болса) жəне адамдардың
күнделікті қызығушылықтарына қатысы жоқ процестерге немқұрайлы
қарайтындарын ескермеді.

Демократияның шумпетерлік теориясы. Авторы - И. Шумпетер. Ол
«шумпетерлік» деп аталатын демократияның «ревизиондық» теориясының
авторы болып табылады. Демократия мүлдем халықтың басқаруы болып
табылмайды, халық тек өз кезегінде ұлттық атқарушы органды немесе үкіметті
қалыптастыратын белгілі бір аралық институтты сайлайды. Осыдан кейін
бұқара саясаттан аластатылады. Осыған орай, Шумпетерге сəйкес,
демократиялық əдіс индивидтер халық даусы үшін бəсекелік күрес нəтижесінде
билікке қол жеткізетін институционалдық іс-шаралар жүйесі ретінде болады.

Демократияның қалыпты қызмет атқаруы үшін қажетті шарттар:
а) маңызды мемлекеттік қызметтерге сайлауға болатын жеткілікті түрде

білікті адамдар тобының болуы. Англияда Шумпетер үшін ол ең алдымен
аристократия;
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б) саяси органдар халық толығымен жақсы түсінетін жəне оған өз
пікірлерін білдіре алатын шешімдерді қабылдауы керек;

в) жауапкершілік сезімі бар жақсы даярланған жəне ұйымдасқан
бюрократия қажет, ол мемлекетті басқару міндетін кəсіби емес энтузиастардан
жақсы атқарады;

г) саяси теорияның ғана емес саяси мəдениеттің де элементі болып
табылатын демократиялық өзін-өзі бақылау аса қажет.

Демократияның плюралистік теориясы демократияның аталған теориясы
саяси процеске барлығының тікелей қатысуы идеясынан толығымен бас тартты.
Индивид жай ғана дауыс беруге қатысады, өкілдік демократия оны тікелей
шешім қабылдаудан шеттетті. Азамат саяси процестің əрекет етуші тұлғасы
болудан қалады, саяси процестің өзі жекелеген индивидтердің өзара əрекеттері
ретінде емес, топтардың жəне топтық қызығушылықтардың өзара əрекеттері
ретінде түсіндіріледі.

Демократияның элитарлық теориясы. Дəл «шумпетерлік» теория
элитарлық теорияның негізін қалады. Элитистер үшін саяси процесс осы түрлі
қызығушылықтар топтарының күресі ретінде түсіндіріледі.

Элитистердің плюралистерден басты айырмашылығы, екіншілері саяси
процестің мəнді факторы ретінде сайлаушылар бұқарасы жағынан қысымға
тиістісін береді. Элитистер болса, бұқараны мүлдем есепке алмайды. Заманауи
батыстық саяси жүйелер элитарлық-плюралистік жүйелерді білдіреді.

Демократияның партиципаторлы теориясы. Аталған теория
рационалистердің идеяларына негізделеді, олар адам - жақсылық пен
жамандықтың не екенін білетін рационалды тіршілік иесі деп санайды. Осы
ілімге байланысты адам саналы түрде ақылды шешім қабылдауға қабілетті.
Партиципаторлы теория демократияны тұлғаның ар намысын құрметтеуді
қамтамасыз ететін қоғамдық өмірдің барлық аумағын ұйымдастырудың
əмбебап қағидасы ретінде түсіндіреді. Осы тұрғыда демократия отбасының, мектептің,
университеттің, ұжымның, мемлекеттің жəне т.б. атрибуты болып табылады.

8.3 Демократия жəне құқық

Құқық континумындағы демократия туралы ең ортақ көзқарасты
демократияға мемлекет пен қоғам жағынан берілетін кепіл туралы мəселе
ретінде елестетуге болады. Оның дамуының ұзақ тарихи тəжірибесі
демократияның басты кепілдіктерін бөліп көрсетуге мүмкіндік береді:

1) демократияны өзінің дəулеті тəрізді қорғайтын қоғамның өзі;
2) демократиялық институттар мен тəртіптер;
3)саяси билік, құқықтық құралдар, мəдениет, адамгершілік нормалары;
4) демократияның нақты көріністерін бақылау.
Демократия құқық арқылы түсіндіріледі, ол олардың біріншісі құқық

атрибуты ма, əлде құқық демократияның атрибуты ма? Бұл сұрақ риторикалық
емес, оның мазмұндық жағы бар, себебі осы қоғамдық феномендердің
байланыстарын білдіреді.
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Демократияны құқықтың атрибуты ретінде қарастыра отырып, біз оларды
байланыстыруымыз, ортақ негіз шығаруымыз, олардың атрибуттылығының
діңін анықтауымыз керек. Шығуы бойынша құқық басқарудың түрі, қоғамдық
өмірдің ұйымдастырушы қағидасы, құқықты, еркіндікті жəне т.б. қамтамасыз
ету деңгейі ретінде демократиядан бұрын қалыптасқан.

Осыған байланысты құқық - демократияның атрибуты. Демократия
қажеттілікпен бірге құқықта, заңда, норимативті актілерде жəне т.б. көрінуі
тиіс. Демократияның болмысы құқықта көрінеді.
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9 ТАҚЫРЫП. САЯСИ ИДЕОЛОГИЯ

9.1 Идеология құндылықтардың жүйесі ретінде
9.2 Заманауи саяси идеологиялар

9.1 Идеология құндылықтардың жүйесі ретінде

Идеология ұғымы жəне мəні. «Идеология»ұғымын ғылыми айналымға
француз философы А. де Треси XVIII ғасырда енгізді: идеология - адамзаттық
идеяның сезімдік тəжірибеден пайда болу заңдары туралы ғылым, оның басты
қағидаларына саясат, этика жəне т.б. сүйенуі тиіс.

XIX ғ. ортасында (К. Маркс пен Ф. Энгельс) - идеология: артында
қоғамның белгілі бір кластары мен топтарының қызығушылықтары тұратын
теория.

Саяси ғылымда идеология - кімде кімнің қызығушылықтарына қызмет
ететін идеялардың кез келген жүйесі. Бұл көзқараста тек пролетарлық жəне
буржуаздық емес, сонымен қатар шаруалар туралы, ұсақ буржуазия, ұлттық
идеология айтылады.

Идеология теориялары:
а) аксиологиялық (Ф. Ницше, XIX ғасырдың аяғы);
б) психологиялық (З. Фрейд, В. Парето, XX ғасырдың бірінші жартысы);
в) əлеуметтанулық (К. Мангейм, XX ғасырдың бірінші жартысы);
г) «деидеологизация» тұжырымдамасы (Э. Шилс, Д. Белл, С. Липсет,

Р. Арон, XX ғасырдың екінші жартысы).
Идеология қоғам өмірінің феномені ретінде сол немесе басқа да

шынайылыққа қатынас, адамдардың, кластардың, партиялардың, саясат пен
биліктің субъектілерінің көзқарастары, қызығушылықтары, мақсаттары
көрінетін көзқарастар мен идеялардың жүйесін білдіреді.

Идеология жəне саясат. Идеология жəне саясат қоғамның экономикалық,
материалдық өмірінің негізімен, сондай-ақ оның мəдени жəне рухани
негіздемелерімен анықталатын қоғамдық сананың түрі болып табылады, олар
тарихи жəне қоғамдық процестерге тікелей қатысты. Идеология саясат тəрізді
əмбебап, яғни ойлардың, іс-əрекеттердің, мінез-құлықтың түрлі аумақтарын
қамтуға жəне олардың бағыттарын («ойлау бейнесін», «əрекет бейнесін»,
«ерекше қызығушылықтар»), мақсаттары мен құралдарын анықтауға қабілетті.

Қазіргі кездегі саяси ғылымда саясат пен идеология қоғамдық сана мен
қоғамдық ұйымдардың неғұрлым экспансивті (өктем), жабысқақ жүйелері
ретінде қарастырылады. Саясат пен идеология қоғамдық өмірдің барлық
салаларына еніп қана қоймайды, сонымен қатар бір бірімен үйлесім табады.
Дегенмен жалпы ереже бойынша, идеологияның саясатқа өзара енуінің белгілі
бір шектері болады. Бұл қажет, себебі гиперидеологизация саясатты құртады,
оны қоғамдық маңызы бар міндеттерді анықтау мен шешуге қабілетсіз етеді.
Басқа салдары болып тоталитарлық жəне тирандық тəртіптер, репрессиялар,
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соғыстар, дағдарыстар табылады. Саяси тəжірибе көрсетіп отырғандай,
идеологияның артық болуы саясаттың деидеологизациясының, оны
идеологиялық басымдықтардан құтқару қажеттілігін тудырады.

Саяси идеология сол немесе басқа да топтың билікке тартылысы мен осы
мақсатқа сəйкес ұмтылатын бағынуды ақтайтын белгілі бір доктрина ретінде
қарастырылады.

Саяси идеология элитаның билік үшін күрестегі рухани қаруы, «құралы»
ретінде болады.

Саяси идеологияның басты қызметтері:
а) бұқаралық саяси санаға ықпал ету жəне ол үшін саяси өмірде

көрсеткіштер мен бағдарлар жүйесін қалыптастыру;
б) саяси бағдардың, сызықтың берілген идеология арқылы жағымды

бейнесін қалыптастыру;
в) азаматтардың неғұрлым кең шеңберіне арналған саяси мінез-құлық

мотивациясы.
Саяси идеологияның қызмет ету деңгейлері:
а) теориялық-концептуалдық, əлеуметтік философияның деңгейі деп

атайды. Бұл деңгейде белгілі бір кластың (ұлттың, мемлекеттің) құндылықтар
мен идеалдарын ашатын саяси- идеологиялық теориялары, негізгі ережелері
қалыптасады, дайындалады, «өңделеді»;

б) бағдарламалық-саяси, бұл деңгейдің шеңберінде əлеуметтік-
философиялық принциптер мен идеалдар саяси элитаның талабының,
ұранының, бағдарламасының мақсатына трансформацияланады. Мұнда басқару
шешімдерін қабылдау мен азаматтардың саяси мінез-құлықтарын ынталандыру
үшін нормативті базаны қалыптастыру жүреді.

в) өзектендірілген, идеологияның мақсаттары мен принциптерін, олардың
саяси шынайылықта, істе жүзеге асырылуын бұқаралық сананың түйсіну
деңгейін сипаттайды.

9.2 Заманауи саяси идеологиялар

Либерализм. Өзінің рəсімделген сəтінен бастап (XVII -XVIIIғғ.) қазіргі
уақытқа дейін либерализм əлеуметтік - философиялық, саяси ойлардағы басым
бағыттардың бірі жəне адамзатқа ықпал ету деңгейі бойынша əлеуметтік-саяси
ағымдардың ең көлемділерінің бірі болып табылады.

«Классикалық» либерализмнің, оның тарихи дамуының алғашқы
кезеңінің авторлары болып Локк, Вольтер, Юм, Кант, Монтескье жəне т.б.
саналады.

«Классикалық» либерализмнің идеялық-адамгершіліктік концептуалдық
өзегі келесідей жағдайларды құрайды:

а) адам тұлғасының шексіз құндылығы жəне барлық адамдардың
бастапқы («туылғаннан бастап») теңдігі;

б) жеке дара еріктің автономдылығы;
в) адамның рақымшылдығы мен рационалдығы;
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г) адамның белгілі бір айрылмас құқықтарының болуы (өмір сүру
құқығы, еркіндік, меншік құқықтары);

д) жалпыға ортақ консенсус негізінде жəне адамның табиғи құқықтарын
сақтау мен қорғау мақсатында мемлекет құру;

е) мемлекет пен индивид арасындағы қатынастың келісімдік сипаты;
ж) заңның əлеуметтік бақылаудың құралы ретіндегі үстемдігі жəне

«заңдағы еркіндік» «осы қоғамдағылардың əрбіріне ортақ, тұрақты заңға сəйкес
өмір сүру...жəне басқа адамның ұдайы, белгісіз өзіндік үстем еркіне тəуелді
болмау...» (Локк) құқығы мен мүмкіндігі ретінде;

з) мемлекеттің іс-əрекетінің көлемі мен саласының шектелуі;
и) қорғаныс - ең алдымен мемлекеттік араласудан — адамның жеке

өмірін жəне қоғамдық өмірдің барлық салаларындағы оның іс-əрекет еркіндігін
(заң шеңберінде) қорғау;

й) жақсылық пен жамандық, тəртіп пен анархия арасындағы таңдауда
бағдар беруші ролін атқаруға тиісті индивидтің ойларына қолжетімді ақылдың
жоғарғы ақиқатының болуы - Консерватизм. Бұл ұғымды екі мағынада
түсіндіруге болады:

а) қоғамдық өмірдегі дəстүрлі таптаурындарды, мызғымайтын
құндылықтарды қорғауға, төңкерістік өзгерістерді жоққа шығаруға, халықтық
қозғалыстарға сенімсіздікке бағдарланған саяси философия. Бұл жағынан ол
либерализм идеологиясына жауап ретінде XVII I ғасырда рəсімделді жəне
Эдмунд Берк, Ж.де Местра, Л.де Боландалардың есімдерімен байланысты;

б) үлкен қоғамдық топтар сияқты жекелеген индивидтерге де тəн ақыл-ой
шабыты. Ол салт-дəстүрді ұстанумен, тұрақтылықпен, тəртіппен сипатталады,
төңкерісті жоққа шығарады жəне қоғамдық таптаурындардың реформалануына
күмəнмен қарайды, көбіне ол діни болады. Мұндай ақыл-ой шабыты алдын ала
белгіленген жоспар бойынша ақылды əлеуметтік тəртіптің қалыптасуын теріске
шығарады.

Заманауи консерватизмнің əлеуметтік философиясы келесі ережелерге
келіп тіреледі:

а) дінмен санкцияланатын əмбебап моральдық тəртіптің болуы;
б) өркениетті мінез-құлқының артында күнəһарлық жасырынып жатқан

адамның табиғаты;
в) ойдың, сондай-ақ дене дамуынан көрінетін адамдардың табиғи

теңсіздігі;
г) қоғамдық класстар мен топтардың қажеттілігі жəне оның салдары

ретіндегі заңның күшімен əлеуметтік теңдікті жасауға тырысудағы ессіздік;
д) жеке бостандыққа қол жеткізу үшін, əлеуметтік тəртіпті қорғау үшін

жеке меншіктің маңыздылығы;
е) дəстүрлі нормалар прогрестің басты қозғаушы күші болып табылады.
Саяси ғылымда консерватизмнің үш негізгі түрін көрсетеді: дəстүрлік,

либертаризм, неоконсерватизм.
Дəстүрлік классикалық нарықтық капитализмге тəн адамгершіліктік

дəстүрлер мен əлеуметтік таптаурындарды сақтауға назар аударады.
Либертаризм (буржуазиялық) индивидтің шексіз еркіндігі идеяларын
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ұстану ретінде. Осы бағыттың шеңберінде ұжымдық құлдыққа жол ретінде
түсіндіріледі. Индивидтің құқығының ұжым алдындағы біріншілік мəселелері
де осылайша қарастырылады, ары қарай, мемлекеттің экономикаға араласуына
жол берілмейді.

Неоконсерватизм «əлеуметтік либерализмнен» қоғамдық даму, адамның
саяси, əлеуметтік, тарихи белсенділігі идеясын қабылдады. Билікке, тəртіп пен
дəстүрге элитарлық жəне аристократиялық көзқарастардан шегіне отырып,
саясатпен əлеуметтік қатынастарды демократияландыру қажеттілігін
мойындады. Сонымен бірге неоконсерватизм мемлекеттік капитализмге,
жалпылау мен ұлтшылданудың социал-демократиялық саясатына қарсы
шықты. Басым аргумент ретінде ол өндірістегі «əлеуметтанулық» əдістердің
пайдасыз екендігі туралы тезисті ұсынды.

Социал-демократтардың идеологиясы. Социал-демократияның
идеологиялық негізі болып демократиялық социализмнің доктринасытабылады.
Демократиялық социализмнің басты құндылықтары ретінде еркіндік, теңдік,
əлеуметтік əділеттілік пен ынтымақтастық жарияланады. Аталмыш доктринаны
жақтаушылар социализмнің мəнін нағыз демократияның қоғамның барлық,
яғни саяси, экономикалық жəне əлеуметтік салаларында жүзеге асырылуынан
көреді.

Осылайша, демократиялық социализм доктринасы «əлеуметтік
серіктестік», «əлеуметтік-нарықтық шаруашылық» тұжырымдамаларына
негізделеді.
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10 ТАҚЫРЫП. САЯСИ МƏДЕНИЕТ

10.1 Саяси мəдениет түсінігі, мəні жəне қызметтері
10.2 Саяси мəдениеттердің жіктелуі
10.3 Қазақстандық қоғамның саяси мəдениеті

10.1 Саяси мəдениет түсінігі, мəні жəне қызметтері

«Саяси мəдениет» ұғымын ғылыми айналымға алғаш болып неміс
ағартушысы И. Гердер енгізді. Ол мəдениет пен саясаттың өзара əрекеті
мəселесін зерттеген (XVIIIғасырдың соңы), ал саяси мəдениет теориясы
саясат ғылымында тек XX ғасырдың ортасында ғана қалыптаса бастады -
Г. Алмонд, С. Верба, М. Дюверже жəне т.б.

Саяси мəдениет - ол алдыңғы ұрпақтағы адамдардың мінез-құлық
үлгілері мен бағдарларының тəжірибесін жүзеге асыратын тарихи қалыптасқан,
тұрақты жүйесі, ол нақты процеске, оның басты элементтеріне қатынасының
қағидасын тіркейтін жəне осылайша қоғамның саяси өмірінің өндірісін
қамтамасыз ететін саяси процестегі субъектілердің тікелей іс-əрекетінде
көрінеді.

Саяси мəдениеттің көрінуінің басты аспектілері:
а) адам мен қоғамның саяси идеяларды, көзқарастарды,

тұжырымдамаларды меңгеру деңгейі;
б) өткен мен бүгінгі күннің саяси ойларының жетістіктерінің сұранысқа

ие болу деңгейі;
в) саяси құбылыстардың бағаларындағы компетенттілік.
Саяси мəдениет оны тасушылармен бірге, яғни түрліəлеуметтік

қауымдастықтармен бірге дамиды. Саяси мəдениетте адамдардың
(ұлттардың,кластардың, партиялардың, түрлі қабаттардың, топтардың жəне
индивидтердің) мемлекетке, саяси билік тəртібіне олардың өмірлік
қызығушылықтары бойынша қарым-қатынастары тіркеледі. Бұл жағынан саяси
мəдениет саяси саладағы мəдениет, белгілі бір жүйелік сапа жəне саяси өмір
мен іс-əрекеттің əдісі, саяси идеялардың, сенімдердің, нормалардың,
институттардың бір-бірімен бірлігі мен өзара байланысындағы сабақтастығы
мен дамуын қамтамасыз ету формасы ретінде түсіндіріледі.

Заманауи батыс саясаттануында саяси мəдениетті нақты саяси жүйенің
қатысушыларының жеке дара бағдарлары мен таптаурындарының жиынтығы
деп түсіндіреді, мұнда мəселе саяси іс-əрекеттердің негізінде жатқан
субъективті сала туралы болып отыр. Жеке дара бағдарлар бірнеше
элементтерді біріктіреді:

а) танымдық бағдар, саяси жүйе туралы, оның ролдері туралы, осы
ролдерді тасымалдаушылар мен оның қызмет етуі жөнінде білімдерді қамтиды;

б) эмоционалдық бағдар, саяси жүйеге, оның қызметтеріне,
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қатысушыларына жəне олардың іс-əрекеттеріне қатысы бойынша бастан
өткерген сезімдерін көрсетеді;

в) бағалаушы бағдар, саяси жүйеге, оның қатысушылары мен олардың іс-
əрекеттеріне жеке қатынастарын білдіреді.

Саяси мəдениеттің құрылымында келесі элементтер болады:
а) саяси білімдердің, көзқарастардың жиынтығы (ақпараттық аспект);
б) саяси сенімдер, идеалдар (құндылықты аспект);
в) саяси əрекеттер, актілер, қоғамдық-саяси оқиғаларға қатысу (мінез-

құлықтық тəжірибелік аспект);
г) саяси нормалар, дəстүрлер;
д) мемлекет пен қоғамның саяси институттары.
Қоғамның дамуы үшін, əсіресе құқықтық мемлекеттіжасаушы қоғамдар

үшін (оның ішінде Қазақстан), олардың қүқықтық мəдениетінің маңызы зор.
Қүқықтық мəдениет дегеніміз қоғамның жинақталған құқықтық тəжірибесі,
адамдардың құқықтық санасының сипаты, олардың құқықтық əлеуетті
(потенциалды) қолдану əдістері мен қабілеті, құқықтық институттардың барлық
жүйесінің қызметінің сапасы жəне олардың қоғамдық өмірге ықпалы.

Құқықтық мəдениеттің негізгі құраушыларына мыналар жатады:
а) құқықтық ойлаудың белгілі бір деңгейі;
б) адамдардың заңдарды білуінің тиісті деңгейі;
в) құқық нормаларын құрметтеудің, олардың беделінің жоғары деңгейі;
г) құқық пен құқықтың жүзеге асу процестерінің сапалы жағдайы;
д) құқықтық іс-əрекеттің арнайы əдістері (құқықтық органдардың

жүмысы, конституциялық бақылау жəне т.б.);
е) адамдар жасаған рухани жəне материалдық жағдайлар түріндегі

құқықтық іс-əрекет нəтижесі (заңдар, заң шығару жүйелері, сот тəжірибесі жəне
басқалары).

Саяси мəдениет қоғамдық құбылыс ретінде қоғамда нақты қызметтер
атқарады. Саяси мəдениеттің негізгі қызметтері болып табылатындар:

а) танымдық - саяси білімді меңгеру негізінде сенімдер мен саяси
көзқарастарды қалыптастыру;

б) идентификациялау - индивидтің саяси мəртебесін анықтау,
қауымдастықтың қызығушылықтарын көрсету жəне саясатқа қатысу
қолжетімді əдістерін дайындау;

в) нормативті-құндылықтық - қоғамда қажетті саяси құндылықтарды,
нормалар мен нұсқауларды бекіту;

г) интегративті - қоғам таңдаған саяси құрылымның кең əрі тұрақты
əлеуметтік базасын қамтамасыз ету;

д) коммуникативті - биліктің барлық субъектілері мен институттарының
өзара əрекеттерін ортақ саяси қызығушылықтар мен мақсаттардың
артикуляциясы базасында қамтамасыз ету.
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10.2 Саяси мəдениеттердің жіктелуі

Саяси мəдениеттің жіктелуі негізінде түрлі көрсеткіштер жатыр. Е. Вятр
саяси мəдениеттердің идеологиялық түрлерге негізделген жіктелуін ұсынды. Ол
дəстүрлі саяси мəдениетті, сословиелік демократияның саяси мəдениетін,
социалистік саяси мəдениетті қарастырды.

Саяси мəдениеттің дəстүрлі түрі құл иеленушілік пен феодалдық
құрылымға сəйкес келеді жəне үш түрге бөлінеді:

а) дəстүрлі тайпалық саяси мəдениет;
б) дəстүрлі теократиялық саяси мəдениет;
в) дəстүрлі деспоттық саяси мəдениет.
Дəстүрлі саяси мəдениетпен қатар буржуазиялыққа дейінгі кезең саяси

мəдениеттің сословиелік демократияның саяси мəдениеті сияқты түрін де
келтіреді. Мұнда тұрғындардың басым бөлігі толығымен саяси процестерге
қатысудан шеттетіледі.

Тарихта осы саяси мəдениеттің екі түрі белгілі: кейбір грек халқының,
республикалық Римнің жəне кейбір итальяндық ортағасырлық қалалардың
патриципанттық мəдениеті, сонымен бірге дворяндық саяси мəдениет.

Буржуаздық қоғам саяси мəдениеттің екі түрін біледі: демократиялық
жəне автократиялық.

Бірінші түрі, өз кезегінде, екі түрде, яғни консервативті- либералды жəне
либералды-демократиялық түрде болады.

Социалистік саяси мəдениет марксизмнің пайда болуымен байланысты,
ол тоталитарлық саяси жүйенің көрінісі болды, тобырдың инициативасын саяси
процестің субъектісі ретінде жоққа шығарды.

Саяси мəдениеттердің билік етудің сипатымен байланысына негізделген
келесі типологиясы демократиялық, авторитарлық жəне тоталитарлық саяси
мəдениеттерді бөліп көрсетеді.

Демократиялық саяси мəдениетке нағыз демократиялық құндылықтар
мен идеалдарға бағдар, құқықтық мемлекет жəне азаматтық қоғам, саясатқа
еркін араласу, қоғамдық өмірдің барлық саласындағы плюрализм, адамның
құқығының басымдығы жəне т.б. тəн.

Авторитарлық саяси мəдениетке келесі басымдықтар тəн: мемлекеттің
анықтаушы ролі, қоғамда бір ғана саяси партияның орын алуы, мемлекеттің
қызығушылықтары жеке тұлғаның, əлеуметтік топтардың
қызығушылықтарынан басым тұрады. Құндылықтар болып «бірегей
идеология», «саяси тəртіп», «саяси бірлік» табылады.

Тоталитарлық саяси мəдениет сана мен саяси шынайылықта қатаң
идеологиясы бар мінез-құлық стереотиптерін, азаматтардың саясатқа
қатысуының мемлекеттік бағытталатын жəне бақыланатын түрлерін бекітуге
тырысады. Оған көпшіліктің əлеуметтік қорқынышқа, позитивті өзгерістердің
болуы мүмкін екендігіне сенімсіздікке негізделген саяси апатиясы мен
утилитарлы конформизм тəн.

60-шы жылдардың ортасында Г. Алмонд мен С. Верба түрлі елдердің
саяси жүйелерін зерттеу негізінде (Англия, АҚШ, Мексика) саяси мəдениеттің
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үш «таза» типтерін көрсетті:
а) патриархалды - артта қалған елдерде тоталитарлық жəне авторитарлық

саяси тəртіптердің басымдылығымен көрінеді. Саяси мəдениеттің
патриархалдық түріне саяси білімнің, саяси ролдердің болмауы, бұқараның
басым бөлігінің сауатсыз болуы тəн;

б) бағынушы - белгілі бір саяси білім тəн, адамдардың саяси
институттардың бар екендігінен хабары бар, оларға қатысты сезімін білдіреді,
оларды бағалайды жəне оларға қатысты мінез - құлық түрлерін дайындайды,
бірақ осылардың барлығы бəсең түрде болады, яғни саясат пен қоғамдық өмірге
араласуы төменгі деңгейде;

в) партиципаторлы, азаматтық (белсенді) - саяси институттардың
легитимділігінің, қоғамдық саясаттың бағыты мен мазмұнының
консенсусымен, қызығушылықтардың плюрализміне шыдамдылықпен
сипатталады. Xалықтың басым көпшілігі (АҚШ, Ұлыбритания) іштей саяси
жүйеге бағдарланған, бірегей мемлекеттің азаматтары ретінде өзара сенімге ие.
Саяси мəдениеттің азаматтық түріне қоғамдағы саяси ролдердің айқын
шектелуі, азаматтардың үш негізгі қағидаға, яғни тұлғаның еркіндігіне,
бұқараның тұрмысының жақсаруы мен елдің қауіпсіздігіне ортақ
қызығушылығының болуы тəн.

Саяси мəдениеттің батыстық жəне шығыстық түрлері Батыс пен Шығыс
адамдарының саяси саладағы құндылықты бағдарларының
айырмашылықтарының негізінде қоғамдардағы тіршілік əрекетінің түрлері,
діни дүниеге көзқарастардағы ерекшеліктер, өмірдің мəні туралы
философиялық көзқарастар жатыр.

Батыстық жəне шығыстық саяси мəдениеттердің ерекшеліктері:
а) батыстық түріне азаматтардың саяси процестерге саяси қатысуының

«партиципаторлық» үлгісі тəн, шығыстыққа - «бағынушы-партиципаторлық»
саяси мəдениет;

б) батыс саяси мəдениетіндегі саясаттың басты элементтері ретінде
индивидтер, түрлі саяси бірлестіктер болса, шығыстықта - рулық, этникалық,
отбасылық қауымдастық;

в) батыстық типтегі саяси мəдениетте феномендер модернизм мен
дəстүрдің диалектикасы арқылы дамиды, саяси мəдениеттің шығыстық типі
дəстүрдің негізін салушы роліне бағдарланған;

г) мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара қатынасы тұрғысынан батыс
саяси мəдениетінде олардың арасында белгілі бір «консенсус» байқалады,
өйткені батыстық қоғамда орта қабаттың саны көп, материалдық өмір сүру
деңгейі жоғары. Саяси мəдениеттің шығыстық түрінде мемлекеттің азаматтық
қоғамның қалыптасуы процесінен басымдығы байқалады, мұнда элита мен
бұқара арасындағы кəдімгідей «алшақтық» орын алған. Егер азаматтық
қоғамды батыстық саяси мəдениетке тəн ерекшелік деп қарастыратын болсақ,
онда Шығыста ол енді қалыптасып келеді.

Заманауи саяси тəжірибе көрсетіп отырғандай, саяси мəдениеттің
батыстық жəне шығыстық түрлерінің құндылықтары араласып келеді
(Жапония, Гонконг-Қытай, Қазақстан-Ресей). Олардың саяси мəдениеттерінде
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азаматтардың саясатқа қатысуларының əдістерінің, құндылықты
бағдарларының, мінез - құлық үлгілерінің, түрлерінің араласуы жүруде.

10.3 Қазақстандық қоғамның саяси мəдениеті

Қазақстанның, қазақстандық қоғамның саяси мəдениеті бүгінгі күні
қоғамдық тұрмыстағы адамдардың мінез-құлықтары мен санасындағы шұбар
ала, үзік-үзік суретті елестетеді.

Қазақстанның қазіргі кездегі саяси мəдениетін саяси мəдениеттің қандай
түріне жатқызуға болады?

Бұрын Қазақстанның саяси мəдениетінің үлгісі тоталитарлық болған,
онда халықтың басым бөлігі бағынушы ролінде, яғни билік пен билік
институттарының артынан көзсіз еретін. Қазақстан демократиялық өзгеру
процесіне енгеннен кейін, яғни өтпелі кезеңде, мақсаты ретінде нарықтық
экономика, қоғамдық өмірдің барлық жағын демократияландыру
жарияланғанда, саяси мəдениеттің тоталитарлық үлгіден демократиялыққа
трансформациялануы заңды болатын. Дегенмен үміт ақталмады, оған бүгінгі
саяси шындық куə. Қазақстандық саясаттанушылардың айтуынша, шынайы
демократия еліміздің өтпелі кезеңінің алыстағы мақсаты болып табылады.

Егемендігін алып, құрылымдық трансформация жүргізе отырып,
қазақстандық қоғам əлі де кеңестік шақтың қалдықтарынан толығымен арылған
жоқ.

Қазақстандық қоғамның саяси мəдениетінде өткен ғасырдың 90-шы
жылдардың соңынан патриархалдандыру тенденциясының артуы байқалады,
бұл тек Қазақстанға ғана тəн емес. «Xалық саясаттан шаршады» деген тезис
қарапайым адамдардың жеке өмірлерімен кетуі туралы сұраққа жауап тəрізді.
Саясаттан шаршау адамдардың материалдық жағдайларының жақсаруын күту
мен үміттерінің ақталмауының салдары болып табылады.

Жалпы алғанда қазақстандық қоғамның саяси мəдениетіне мынадай
ерекшеліктер тəн:

а) ұжымдық немесе рулық моральдің нормаларына бағдарлану;
б) саяси жəне басқа да мəселелердегі идеологияландыру (көбінесе бұл

өткеннің қалдығы);
в) саяси лояльдік жəне биллікке бағынышты қатынас;
г) құқықтық нигилизм жəне құқықтық сананың жоғары емес деңгейі;
д) саяси конформизмге бейімділік (нақты саяси тəртіпке бейімділік);
е) саяси білім мен тəжірибенің жетіспеуі.
Осылайша, Қазақстанның саяси мəдениеті тоталитарлық саяси мəдениет

пен авторитарлықтың арасындағы аралық типті білдіреді.
Біздің қоғамның саяси мəдениетін демократияландыру бəрінен бұрын

тұлғаның азаматтық мəртебесін шынайы өзгерту, билік механизмдерін жасау
жолымен ғана мүмкін болады.
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11 ТАҚЫРЫП. САЯСИ ПРОЦЕСС ЖƏНЕ САЯСИ ҚАҚТЫҒЫС

11.1 Саяси процестің мəні, құрылымы мен жіктелуі
11.2 Саяси шиеленістердің қоғамдағы орны мен ролі

11.1 Саяси процестің мəні, құрылымы мен жіктелуі

Саяси процестің мəні. Саяси процесс қоғамдағы саяси билікке қол
жеткізу, оны ұстап тұру жəне қолдану мақсатындағы саясаттың түрлі
субъектілерінің өзара əрекеттерінің, өзара қатынастарының жиынтығын
білдіреді. Ғылыми əдебиетте саяси процесс келесі тəсілдердің бірлігінің
призмасы арқылы қарастырылады:

а) саяси процесс - ол кеңістік пен уақытта біртіндеп дамитын қоғамның
саяси жүйесінің қызмет ету түрі;

б) саяси процесс - қоғамдық процестердің бірі ретінде.
Құқықтық, экономикилық, идеологиялық жəне т.б. айырмашылығы да

осында.
в) саяси процесс белгілі бір көлемдегі процестің соңғы нəтижесімен

нақты белгі ретінде (қандай да бір партияның қалыптасуы, сайлау өткізу жəне
т.б.).

Саяси процесс саяси жүйенің əлеуметтік динамикасының сипатын, оның
кеңістік пен уақыттағы жағдайының өзгеруін ашып көрсететіндіктен, саяси
өмірдің функционалдық сипаттамасы ретінде болады. Аталған тəсілдің
шеңберінде саяси процесс институттандырылған жəне институттандырылмаған
субъектілердің билік саласындағы өздерінің арнаулы функцияларын
(дисфункциялар) жүзеге асыру бойынша əрекеттерінің жиынтығы болып
саналады.

Саяси процестің мазмұны көп жақты - қоғамдағы қатардағы
азаматтардың да,элитаның да барлық шынайы əрекеттерін қамтиды, сонымен
бірге бұл əрекеттерді билік қатынасындағы тəртіп қолдауы немесе оған қарсы
шығуы мүмкін.

Саяси процестің құрылымы процесс субъектісінен (шынайы билік немесе
оны тасымалдаушы); процестің мақсаты ретінде жасалуға немесе қол жеткізуге
тиісті объект; субъект пен объект мақсатты байланыстыратын процестің
құралдары, əдістері, ресурстары, орындаушылары. Ресурстар ретінде
материалдық жəне идеалдық негіздер, яғни техника, қаржы, халық, ғылым,
білім жəне т.б. болады.

Саяси процестің сатылары:
а) процестің идеясынан, оның теориясын немесе тұжырымдамасын

дайындаудан басталады. Мақсатты таңдау, оны негіздеу мен оптимизация -
мінсіз мақсат саясаттың көрсеткіші болып қалады, шынайы қол жеткізетін
мақсат нақтыланады. Оған сəйкес оның субъектісі мен орындаушыларын
басқаратын саяси процестің міндеттері белгіленеді.
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б) құралдар, ресурстар, əдістер таңдалады жəне оның кеңістіктік,
уақыттық өлшемдері, яғни процесс ырғағы, мерзімі, көлемі анықталады.
Процестің элементтерінің сəйкестігі анықталады: субъектінің (биліктің) мақсат
пен міндеттерге; құралдар мен əдістердің мақсатқа;

в) процестің жобасы мен жоспары;
г) саяси процестің шығуы.
Саяси процестің заттық мазмұндық аспектілері оның басқа да əлеуметтік

құбылыстармен өзара əрекетін анықтау арқылы таратылады.
Саяси процестердің жіктелуі:
а) əлеуметтік жəне саяси құрылымдардың өзара байланысының басты

түрлерінің тұрақтылығы жағынан - тұрақты жəне тұрақсыз саяси процестер;
б) ағымдық түрі бойынша - ашық жəне жасырын. Ашық саяси

процестерде қоғамның, топтардың саяси қызығушылықтары электоралды
ерекше ықыласта үнемі білінеді. Жасырын саяси процесс қарама қайшы
өлшемдермен сипатталады: халық заңдастырылмаған, қоғам мойындамаған
құрылымдарға шағымданады, ресми билік назардан тыс қалады; басқарушы
ақпарат саяси кеңістікте қызмет атқарып жатқан субъектілердің қоғамдық
пікіріне арналмаған; басқарушы элиталарды бақылау мүлдем жоқ.

в) саяси билікті ұйымдастырудың жүйелі сапалары бойынша -
демократиялық жəне демократиялық емес;

г) биліктің өзгеру сипаты бойынша - төңкерістік жəне эволюциялық;
д) базалық жəне перифериялық. Базалық əлеуметтік қабаттардың

мемлекетпен қарым-қатынастарға қосылу əдістерін, халықтың
қызығушылықтары мен талаптарының басқарушылық шешімдерге айналу
түрлерін, саяси элиталардың қалыптасуының əдістерін сипаттайды. Мұнда сөз
саяси қатысу мен мемлекеттік басқару процестері туралы болып отыр.
Перифериялық саяси процестер жекелеген саяси ассоциациялардың
(партиялардың, қысым топтарының) қалыптасу динамикасын, жергілікті өзін-
өзі басқарудың дамуын, саяси жүйедегі түрлі байланыстар мен қарым-
қатынастарды ашады.

е) саяси жүйенің оның түрленуі кезіндегі теңдікке қол жеткізу əдістері
бойынша - технократиялық, идеократиялық, харизматикалық.

Технократиялық типтегі саяси процесс белгілі бір міндеттерді шешуде
процедуралар мен саяси технологияларға назар аударады. Ол нормалар,
дəстүрлер, шешім қабылдау процедуралары, билікті легитимді бөлудің əдістері.
Саяси процестің идеократиялық типі дəстүрлі қоғамдарда басымдық танытады
жəне автономды тұлға мүлдем болмайтын, саяси ролдер мен функциялардың
дамыған дифференциациясы жоқ дəстүрлі қоғам елдерінде көрінеді, осы елдер
үшін модернизация енді ғана жаңадан басталып келеді жəне осыған орай билік
институттарымен қатар электорат жағынан да көптеген қарсы əрекеттер
туындайды. Шығыстық мəдени дəстүр үшін саяси процестің харизматикалық
типі тəн. Бұл заңды да, себебі шығыс саяси мəдениетінде саяси көшбасшы ролі,
оның қоғамдық өмірге ықпалы абсолюттенуде.

Саяси процестерді жіктеуді талдау осы классификациялар таза түрінде
тəжірибеде кездеспейді, қоғамдағы шынайы өмірде олар бір-бірімен өзара
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байланысты деген қорытындыға əкеледі.

11.2 Саяси шиеленістердің қоғамдағы орны мен ролі

Саяси шиеленіс - ол екі немесе одан да көп жан-жаққа бағытталған
күштердің олардың қызығушылықтарын қарама- қарсы əрекет жағдайында
жүзеге асыру мақсатында қақтығысуы. Бұл саяси шиеленістің саясат феномені
ретіндегі ең жалпыланған сипаттамасы.

Дүниежүзілік саяси процестің соңғы жиырма жылдағы тəжірибесі
қақтығысты жағдайларда диалогтың басымдылығын дəлелдейді. Əлем саяси
шиеленістердің жаһандық ракеталық - ядролық апатқа дейін эскалациясының
(біртіндеп үдеу; күшею; ушығу) мүмкін еместігін сезінді жəне бұрынғы
конфронтациялардан қалған постконфликтік синдромдары бар ушыққан
жағдайларда да компромисстер қажет деген қорытындыға келді.

Қақтығыс саяси субъектілердің өзара əрекетінің мүмкін нұсқаларының
бірі болып табылады. Адамдардың өз жағдайларына қанағаттанбауын,
позициялары мен көзқарастарының сəйкес келмеуін үздіксіз тудырып отыратын
қоғамның бір текті еместігін ескере отырып, көбіне топтар мен индивидтердің
мінез - құлқының, билік құрылымының трансформациясының, саяси
процестердің дамуының негізінде дəл осы шиеленістің жатқанын байқауға
болады.

Əлеуметтік қақтығыс тіршілік əрекетінің көптүрлі ресурстарына
байланысты үлкен əлеуметтік топтардың конфронтациясы ретінде көрінеді.
Саяси шиеленісті осы үлкен əлеуметтік топтардың билік үшін күреспен
байланысты саяси міндет, құндылық, талап, ұран түрінде көрінетін біріккен
қызығушылықтарының қақтығысы ретінде түсіндіруге болады.

Саяси қақтығыстардың субъектілеріне белгілі бір мақсатты сезінген жəне
көздеген, саясиланған əлеуметтік қозғалыс, қысымның экономикалық жəне
саяси топтары, криминалдық топтар түріндегі ресми емес жағдайда
қалыптасқан əлеуметтік бірлестіктерге ресми ұйымдасқан индивидтер,
адамдардың шағын жəне үлкен əлеуметтік топтары жатады.

Саяси ғылымның тарихында шиеленіс «əлеуметтік феномен» ретінде
алғаш Г. Зиммельдің, Г. Гегельдің, К. Маркстің, А. Смиттің, А. Токвильдің
еңбектерінде зерттелген.

Шиеленістерді зерттеу əдістемесі келесі тəсілдерге негізделеді:
а) əлеуметтік-биологиялық тəсіл (С. Вильсон, А. Гелен). Авторлар табиғи

сұрыпталу теориясына сүйене отырып, адамның табиғи агрессивтілігі
идеясынан бастау алады. Қоғамдағы қақтығыстардың себептері адамдардың
агрессивті мінез-құлқының түрлі типтерінде жатыр жəне міндет осы
агрессияларды болдырмау, оның алдын алу мен жою жолдарын табуға келіп
тіреледі;

б) психологиялық тəсіл (Т. Адорно, З. Фрейд, Э. Фромм). Қақтығыстың
психофизиологиялық табиғаты бар, онда маңызды рөлді шиеленіс пен
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фрустрация атқарады;
в) кластық тəсіл (К. Маркс, Г. Маркузе). Кластарға бөлінген қоғамда

үнемі негізінде қарама-қарсы қызығушылықтар жататын, қақтығыстар болып
тұрады;

г) функционалдық тəсіл (Т. Парсонс). Қақтығыс қоғамда
дисфункционалдық рөл атқарады. Дегенмен қақтығысты тек қиратушы процесс
ретінде ғана қарастыру дұрыс емес.

д) диалектикалық тəсіл (Г. Зиммель, Р. Дарендорф, А. Дмитриев).
Қақтығыс жағымды қызмет атқаратын, қалыпты əлеуметтік құбылыс ретінде
қарастырылады.

Саяси қақтығыстардың табиғатында басым рөлді əлеуметтік факторлар
атқарады. Саяси конфронтацияның негізінде жатқан үш негізгі себептер:

Бірінші себебіне қоғамдық қатынастардың түрлі формалары мен
аспектілерін жатқызады, олар саясат субъектілерінің мəртебелерінің сəйкес
келмеуін, олардың ролдік тағайындаулары мен қызметтерін, биліктегі
қызығушылықтары мен қажеттіліктерін, қорлардың жетіспеушілігін
анықтайды. (басқарушы жəне контрэлит арасындағы қарама-қайшылықтар,
түрлі топта, билік жүйесінің басқа да саяси субъектілер жағынан қысым).

Саяси қақтығыстардың себебінің екіншісіне саяси құбылыстар (саяси
идеалдар, құндылықтар, тарихи оқиғаларды бағалау) туралы адамдардың
субъективті көзқарастарының сəйкес келмеуі жатады.

Қақтығыстардың үшінші себебі ретінде азаматтарды теңестіру
процестері, олардың əлеуметтік жəне саяси жүйедегі өздерінің орындарын
түсінуді анықтайтын белгілі бір əлеуметтік, этникалық, діни жəне басқа да
қауымдастықтар мен бірлестіктерге жатуын сезіну процестері қарастырылады.

Саяси қақтығыстар түрлері:
а) əрекет ету уақыты бойынша - созылған жəне тез;
б) əрекет көлемі бойынша - локальді немесе аймақтық;
в) көріну формасы бойынша - бейбіт жəне бейбіт емес;
г) қатысушыларының саны бойынша - көпсубъектілі, немесе

мультиполярлы жəне екі жақты немесе биполярлы;
д) нормативті реттеу дəрежесі мен сипаты бойынша - жүйелік немесе

жүйелік емес, институтталған немесе институтталмаған;
е) салдары бойынша - позитивті немесе негативті, конструктивті немесе

деструктивті;
ж) басқару тəртібін үйымдастыру иерархиясы бойынша - яғни биліктің

түрлі деңгейлеріне жататын субъектілердің өзара қарым-қатынастарын
сипаттайтын тік (вертикальді) жəне бір жағдайдағы субъектілер мен билік
тасымалдаушыларының байланысын ашатын көлденең.

Саяси қақтығыстарды басқару. Саяси шиеленістерді басқару
технологияларын талдау оларды реттеп отыру үшін бірнеше міндеттерді
ерекшелеуге мүмкіндік берді.

Біріншіден, шиеленістің пайда болуына кедергі келтіру, ал егер де ол бар
болған жағдайда мүмкіндігінше оның келесі кезеңге өтіп кетуіне жол бермеу.
Екіншіден, бақылаудан тыс, басқарылмайтын процестер аумағын азайту
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мақсатында барлық көлеңкелі, латентті қақтығыстарды ашық формаға
ауыстыру. Үшіншіден, саяси шиеленіс ағымымен келген əлеуметтік қозу
деңгейін неғұрлым азайту.

Саяси шиеленістерді шешу əдістері. Е. Нордлинжер саяси шиеленістерді
сəтті реттеудің алты қағидасын негіздеп берді:

а) тұрақты коалиция;
б) пропорционалдылық қағидасы;
в) десаясаттану;
г) өзара вето құқығының болуы;
д) компромисс;
е) концессия, яғни қақтығысты үшінші жақтың реттеуіне құқық беру.
Шиеленіс қоғамдық қатынастар жүйесіндегі феномен ретінде көпқырлы

құбылыс болып табылады жəне осыған орай оны шешуде поливарианттылық
туындайды. Мұндай жағдайда кейбір ғалымдар келесі факторларды ескеруді
ұсынады:

а) институционалды фактор - қоғам шеңберінде қақтығыстарды шешу
үшін мынадай əлеуметтік институттар қызмет етуі тиіс: келісім комиссиялары,
конституциялылық сот, арбитраж жəне т.б.;

б) күштер теңдігі факторы - екі жақ та тең құқыққа жəне қайшылықты
жағдайды шешу теңдей мүмкіндікке ие болуы керек;

в) кумулятивті фактор - қақтығысқа қатысушылардың саны неғұрлым аз
болса, оны бейбіт жолмен реттеу мүмкіндігі де соғұрлым жоғары болады;

г) психологиялық фактор - қақтығысқа қатысушылардың субъективті
ерекшеліктерін ескеру.

Саяси шиеленісті шешу үшін мыналар аса қажет:
а) қақтығыс шекарасын нақты белгілеу, яғни оны таратпау жəне оған

қосымша факторлардың, қатысушылардың, себептердің, таралу
масшабтарының қосылуына жол бермеу;

б) шиеленістің негізінде жатқан мəселені жеңілдетуден, оларды
дихотомикалық түсіндіруден алыс болу;

в) конструктивті шараларды қабылдауда жайбасарлыққа жол бермеу,
себебі шиеленісті шешу уақыты - ол шиеленістің өзінен қауіптірек салдарға
əкелуге қабілетті фактор;

г) қақтығысты ұлттық арнайы əдіс призмасы арқылы реттеудің əмбебап
(жалпы адамзаттық) тəжірибесін қолдану.

Саяси шиеленістің даму кезеңдері: бастапқы, жасырын (латентті түрі);
ашық түрі (қарсы тұру); постшиеленісті кезең.

Шиеленістің бастапқы (жасырын) кезеңіне туындап келе жатқан
шиеленісті сезіну, өзінің қызығушылықтарын қанағаттандыру үшін басқа
жақтан кедергілер мен мүмкін қарсы əрекеттерді түйсіну тəн.

Екінші кезеңде – ашық, мынадай əрекеттер болады: ұрандар, қорқытулар,
содан кейін кедергілер жасау, қосалқы зиян тигізу (БАҚ-та жариялау) басып
алуға бағытталған əрекеттер.

Постшиеленісті кезең бұрыннан бері қақтығысып келе жатқан, аяқталған
конфронтация нысанына қатысты бағалар мен пікірлердің сəйкес келмеуі
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жалғасып келе жатқан жақтардың қарым-қатынасындағы шиеленіспен
сипатталады.
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12 ТАҚЫРЫП. САЯСИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

12.1 «Саяси технологиялар» ұғымы: мəні, мазмұны, элементтері
12.2 Саяси технологиялар типологиясы
12.3 Саяси жарнама жəне маркетинг

12.1 «Саяси технологиялар» ұғымы: мəні, мазмұны, элементтері

Технология деп қатаң үйлестірілген элементтердің жүйесі түсіндіріледі:
- мақсаттары, процедуралары (ережелер), құралдар, операциялар

(əрекеттер), түрткілер (ниеттер, ынталандырулар);
- өнім немесе қызмет түріндегі қалаған нəтижеге қол жеткізу үшін шығыс

материалдарының, мейлі ол адамдар, ақпарат немесе физикалық материал
болсын, кез келген жаңаруы;

- адамның іс-əрекетінің түрлері, əдістері, құралдары, тəсілдері жəне
оларды тұрмыста, өндірісте, медицинада, басқаруда қолдану туралы білімдер
жүйесі.

Саяси технологиялар деп саяси мəселелерді шешудің белгілі бір
əдістерін, саясатты өндіру əдістерін, оларды тарату жолдарын, тəжірибелік
саяси іс-əрекетті жүзеге асыру түрлерін айтамыз.

Саяси іс-əрекеттер технологиясы - ол белгілі бір мақсаттарға қол жеткізу
үшін саясат нысанына ықпал етудің əдістері мен тəсілдерінің кешенді жүйесі.
«Саяси технологиялар» жəне «саясаттағы технология» ұғымдарының ара жігін
ажыратып алған жөн. Соңғы ұғым тек саяси компоненттерді ғана емес,
сонымен қатар алға қойылған саяси мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған іс-
əрекеттердің ұйымдастырушылық, дипломатиялық, əскери, қаржылық,
ақпараттық, психологиялық, компьютерлік жəне т.б. əдістерін қамтиды.

Əлемдегі мемлекеттер тарихы көрсетіп отырғандай, билікке қол жеткізу
мен оны ұстап түрудағы əмбебап құралдардың қатарында күштеу саяси
технологиялары (қорқыныш, күштеу) басым болып отыр жəне К. Маркстің
сөздерімен айтқанда, «тарихтың кіндік шешесі» болып отыр.

Қазіргі жағдайда саяси технологиялардың сапалы өзгерістері байқалады.
Тоталитаризм мен авторитаризмнен арыла отырып, саяси өмірдің
демократиялық нормаларын меңгере келе, қоғам нағыз демократиялық
өзгерістерге əкелетін саяси іс-əрекеттердің əдістерін түсінуге жақындап қалды.
Саяси технологиялар саяси тəжірибеге теориялық саяси білімді тасымалдайтын
құралдар ретінде болады. Олар саясатты жүзеге асырудың əдіс-тəсілдерін,
мақсаттарын анықтаудағы саяси тенденциялардың, заңдылықтардың,
нормалардың, факторлардың барлық көптүрлілігін қолданады.

Саяси технологиялардың көрнекті мысалы болып бірегей саяси билікті
бөлудің технологиясы табылады. Бұл технология демократиялық қоғамдағы
билікті оның қандай да бір адамның немесе саяси ұйымның узурпациясынан
(озбырлықпен басып алудан, тартып алудан, билікті заңсыз басып алу не
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біреудің бірдеңеге құқығын иемденіп алудан) қорғанысты қамтамасыз етеді.
Оның мəні биліктің үш негізгі тармағының, яғни заң шығару, атқару жəне сот
билігінің құзырын шектеуде.

Осылайша, саяси технологиялар - олар саясат саласында қалаған
нəтижелерге қол жеткізу мен саяси процестің тиімділігін жоғарылатуға
бағытталған саяси жүйелердің қызметтерін жүзеге асырудың неғұрлым
мақсатқа сай, ойға қонымды процедуралардың, əдістердің, тəсілдердің
жиынтығы.

Саяси технологиялардың құрылымына үш негізгі құраушылар кіреді:
арнаулы ерекше білімдер; əрекеттердің нақты тəсілдері, процедуралары мен
əдістемесі; сондай-ақ түрлі техникалық-ресурстық құраушылары.

Сол немесе басқа да тəсілдер мен процедураларды қолдану объективті
жəне субъективті факторларға тікелей тəуелді: атқарушы субъектілердің
жағдайына, міндет шешіліп жатқан нақты жағдайларға, əлеуметтік қабаттардың
ақыл-ой шабытына, саяси мəдениет деңгейіне.

Іс-əрекеттердің нақты əдіс-тəсілдері саяси технологиялардың мазмұнына
ықпал ететін кез келген қорлардың, мамандық құрылымдардың, əрекет етуші
тұлғалардың техникалық жабдықталуына тікелей тəуелді.

Саяси технологиялар екі құраушының, яғни қойылған мақсатқа қол
жеткізудегі стратегиялар мен тактикалардың диалектикасымен əдістемелік
тұрғыдан бөлінген. Аталған саяси технологиялардың қайсысын қолдану саяси
басқару тиімділігін, саяси процестерді реттеуді, саяси жүйенің жəне бүкіл саяси
кеңістіктің тұрақтылығын анықтайды. Саяси технологиялар қоғамдық даму
түрімен (онда эволюциялық немесе төңкерістік процестердің басымдығымен),
тəртіп сипатымен «демократиялық, авторитарлық, тоталитарлық) анықталады.

Заманауи саяси іс-əрекетте келесі технологиялар күннен күнге даму
үстінде:

- əлеуметтік серіктестік;
- лоббистік іс-əрекет;
- саяси шешімдерді қабылдау жəне жүзеге асыру; саяси шиеленістерді

шешу;
- «паблик рилейшнз»;
- сайлаушы;
- саяси басқару;
- айла-шарғы;
- имиджді қалыптастыру;
- саяси тəуекелдің оптимизациясы.

12.2 Саяси технологиялар типологиясы

Кеңірек таралғандары - саяси технологиялардың функционалдық түрлері.
Олардың міндеттері - басқару мен биліктің түрлі субъектілерінің рөлдік
жүктемелерін рационализациялау жəне алгоритмизациялау:
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- шешім қабылдау,
- қызығушылықтардың сəйкес келуі,
- келісім - шарт жүргізу,
- қоғаммен байланыс жəне т.б.
Ақыр аяғында олар осы процестерді бақылау мен басқаруға бағытталған.
Саяси технологиялардың құралдық əртүрлілігі нақты іс-əрекетті

рационализациялауға бағытталған техниканы ұқсату, ал шын мəнісінде мүлдем
басқа мақсаттарды көздейді жəне оны жасырады.

Заттық технологиялар (мақсатқа жетудің сол немесе басқа тəсілдері
қолданылатын аумақтарының көзқарасы бойынша):

- электоралды;
- жақтау техникалары;
- компьютерлік жəне ақпараттық технологиялар;
- дипломатиялық немесе əскери салада қолданылатын келісім-шарттық

əдіс-тəсілдер мен процедуралар.
Нормативті жəне девиантты технологиялар.
Іс-əрекет регламентациясының сипаты мен деңгейі тұрғысынан

нормативті жəне девиантты технологияларды бөліп көрсетуге болады.
Нормативті технологиялар - ол қоғамдағы (ұйымдағы) заңдармен,

нормалармен, салт-дəстүрлермен қатаң негізделген іс-əрекет əдістері.
Девиантты технологиялар нормативті технологияларға қарама-қарсы,

олар талаптар мен стандарттардан ауытқыған іс- əрекет тəсілі болып табылады.
Оларға заңға немесе қоғамдық моральдің нормасына қайшы «сұр» жəне «қара»
технологиялар жатады.

Технологияның қарастырылған түрлеріне биліктік-саяси жəне
мемлекеттік-əкімшіліктік мақсаттарға қол жеткізудің айқын жəне көлеңкелі
əдістерін жатқызады.

Бұл типтердің біріншісі, мысалы биліктің қауымдастықпен, халықпен
диалогынан көруге болады, мұнда биліктің ел алдындағы сипаты байқалады,
шын мəнінде ол мемлекетті басқарудың қалыптасқан жүйесінің жəне саяси
тəртіптің өзіндік көрсеткіші ролін атқарады. Дегенмен мұндай басқару мен
биліктің техникалары, тəсілдері көбінесе демонстрациялық, «көрмелік» сипатқа
ие, олар қоғамдық пікірмен қарым-қатынасқа жəне онда белсенді, тиімді
биліктің бейнесін жасауға бағдарланады. Осыған қоса оларда мемлекеттік
шешімдерді дайындаудың шынайы процесімен тəжірибелік байланысы əлсіз,
кейде мүлдем болмауы мүмкін.

Басқару мен биліктің көлеңкелі технологиялары тəжірибелік көзқарас
тұрғысынан мемлекеттік ресурстарды бөлу жəне билікті қолдану процестері
маңызды, анықтаушы бола тұра, іс-əрекеттің стандартталған жəне
алгоритмденген əдіс-тəсілдеріне қарағанда технологияның уникалды (аяқ асты,
жағдайлық) өте əлсіз деңгейімен ерекшеленеді.
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12.3 Саяси жарнама жəне маркетинг

Саяси жарнаманың негізгі міндеті саяси күштің немесе саясаттың
шындыққа сай имиджін қалыптастыру болып табылады. Ол саяси
платформалардың жəне сайлау алдындағы бағдарламалардың мəнісін тез есте
қалатындай, қолжетімді, эмоционалды, қысқа əрі нұсқа, қайталанбастай етіп
ұсынуға, сондай-ақ сайлаушыларды оларды қолдауға бағыттауға міндетті.
Осыған қоса саяси жарнамалардың міндеті болып саяси субъектінің сипаты
туралы көзқарастарды бұқаралық санаға енгізу жəне қалыптастыру, жанға
жайлы психологиялық жағдайды жасау табылады.

Саяси процестің тəжірибесі көрсетіп отырғандай, сайлау компаниясының
сəттілігінің шарттарының бірі болып орталық өзекті ұранды анықтап алу
табылады. АҚШ президенттігіне үміткерлердің барлығы сайлау алды
кампанияда белгілі бір ұранмен шықты: Ф. Рузвельт «Төрт еркіндік» пен «Жаңа
бағытты» («Картаны қайта тарату») үндеді, Г. Трумэн - «əділ бағыт»,
«Біз сене алатын өзгерістер», «Иə, біздің қолымыздан келеді» атты ұрандарды
қолданды.

Мысал ретінде келтірілген ұрандар - ол саяси жарнаманың өзінше бір
түрлері, олардың мақсаты - адамдарға эмоционалдық тұрғыдан ықпал ету,
олардың назарын нақты саяси көшбасшылар мен олардың артында тұрған саяси
күштерге аудару.

Кең электоратқа қолжетімді болу үшін саяси жарнама саяси
бағдарламаларды қарапайым альтернативаларға əкеле отырып
қарапайымдандырады.

Саяси жарнаманың басты құралы - телевидение. Оның партиялар
арасындағы күрестегі маңызды рөлі өзара тығыз байланысты екі факторға
негізделеді.

Телевидениеден кейінгі саяси күрес пен саяси жарнаманың
технологиясын өзгерткен келесі фактор болып осы процестерде компьтерлік
технологияларды кеңінен қолдану табылады. Оның іргетасы 1960 жылы Нью-
Йорктегі «Симулмэтикс» фирмасына Дж. Кеннеди өзінің католиктік шіркеуге
қатысын қалай жеткізгені дұрыс екендігін анықтау тапсырылғанда, басқаша
айтқанда, ең алғаш зерттеу мəселесі президенттің имиджі болған кезде
қаланды.

Компьютерлік технологияларды қолдану тиімділігі мəліметтің
жинақталуының шексіз мүмкіндіктерімен ғана емес, сонымен бірге оны мұқият
жəне жылдам талдауға, мақсатты түрде пайдалану мен сұрыптауға да
байланысты.

Əлеуметтанулық сұраулар нəтижесінде алынған жəне компьютерде
өңделген ақпарат сайлаушылардың нақты топтары мен электораттың басым
көңіл-күйлері мен күтулерін тез анықтауға мүмкіндік береді. Анықталған
тенденцияларға сəйкес үміткердің имиджін «түзету» мүмкіндігі пайда болады,
одан кейін БАҚ түзетілген бейнені сайлаушыларға шұғыл жеткізеді.

Бірақ саяси маркетингтің негізгі күші сайлау алдындағы іс - шараларында
емес, сайлаушының психологиясындағы, оның қызығушылықтарын,
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құндылықтары мен күтулерін анықтаудағы ғылыми тəсілдерде жəне осылардың
барлығын үміткердің имиджі мен саяси платформасын қалыптастыру үшін
қолдануда, саяси күрестің технологиясының ұсақ бөлшектеріне деген
қатынаста.

Қоғаммен байланыс. «Паблик рилейшнз» (ПР-қоғаммен байланыс)
аумағындағы іс-əрекет билікке, қоғамдық пікір мен сайлаушыға тікелей
ықпалды ұйымдастыруға негізделген үгіт - насихаттың ерекше саласы болып
табылады.

ПР мамандарының анықтамасы бойынша оның саласы мыналарға
таратылады:

- қауымдастыққа ақпарат жеткізу
- адамдардың ойлары мен əрекеттерін өзгертуге бағытталған сендіру

процесі,
- ұйымдастырушыклиент пен қоғамдастықтың қызығушылықтарын өзара

келісімге келтіруге күш салу.
Тарихи анықтама. ПР, кəсіби іс-əрекеттің түрі ретінде АҚШ президенті

Э. Джексон өзінің кабинетінің құрамына бұрынғы репортер А. Кендалланы (ол
алғашқы президенттік баспасөз хатшысы болып саналады) енгізген кезде,
АҚШ-та өткен ғасырдың басында пайда болды. Оның міндетіне қоғамдық
пікірлерді талдау, президент сөздерін дайындау, баспасөз баяны (пресс-релиз)
шығару, президенттің елдегі іссапарларын жергілікті баспаларда қолайлы
көрсетуді дайындау кірді.

Жүргізілген ПР акциялар шеңберінде заманауи саяси шындық тағы да
көне ақиқатты растайды - саясаткердің бейнесін жасау көшбасшының жəне
елдің болашағын анықтайды.

Саяси технологиялардың қалыптасуы
Технологиялардың қалыптасу жəне қызмет ету процестерін түрлі

көзқарастар бойынша қарастыруға болады:
- құрылымдық жағынан
- кеңістіктік-уақыттық
- процессуалдық
Құрылымдық тəсіл проблеманы анықтауды, оны шешудің оптималды

техникасын табу жəне техникалық қамтамасыз етуді алдын ала анықтайды.
Кеңістіктік-уақыттық - қолданылатын құралдары проблема шешіліп

жатқан орын мен уақыттың нақты жағдайларымен келісілу қажеттігін білдіреді.
Процессуалдық - мақсатқа жетудің жекелеген өлшемдерін қалыптастыру

жағдайлары мен мəнін ашып көрсетеді. Соңғы жағдайда технологияны
қалыптастыру логикасы бірегей өзара бөлу процесін білдіреді: «талдау -
диагностикалау жəне жағдайды бағалау - болжамдық-жобалық операциялар -
мақсатты дайындауəрекеттердің кезектілігін анықтау - ұсыныстарды
дайындау».

Технологияларды қалыптастыруда мыналар ескеріледі:
- міндеттері
- түрі
- əрекет етуші субъектілердің сипаттамасы
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- іс-əрекеттердің жағдайларының уақытша жəне басқа да маңызды
өлшемдері.

Тəжірибе көрсетіп отырғандай технологиялар «жоғарыдан», басқарушы
органдардан, саяси жəне басқа да элитадан берілуі мүмкін, сонымен қатар
осындай жағдайларда тұрақты əрекет етуші субъектілердің нақты
тəжірибелерін жалпылау нəтижесінде қалыптасуы мүмкін.

Бірақ көбінесе технологиялар аралас, үйлесімді түрдегі əдістен пайда
болады, мұнда нормативті-мақсатты міндеттер міндетті тəжірибелік шешуге
қатысушы тұлғалардың тəжірибесімен жəне бақылауларымен сəйкес келеді. Бір
технологиялар ескіру, өзінің тиімділігін жоғалтуы (толығымен немесе
біртіндеп) мүмкін; оларды қолдану диапазоны тарылуы мүмкін. Басқа
технологиялар үнемі жетілдіріліп, өздерінің «басқарушылық» қабілеттерін
арттырып отыруы мүмкін .

Технологияны қалыптастыруда екі əдісті бөліп көрсетеді - субъективті
жəне аналитикалық.

Біріншісі субъективті, волюнтаристік тəсілдерді таратады. Оның негізінде
дұрыс ойлау стандарттары, субъектінің тəжірибелік деңгейі мен оның
интуициясы, мəдени стереотиптері, əдет, дағдылары жəне басқа да оның
дүниетанымдық жеке ерекшеліктері қаланған.

Екіншісі аналитикалық əдіс субъективтік ерікті шектей отырып, мақсатқа
жетудің негізгі өлшемдері мен шарттарын анықтайтын арнайы талдау əдістері
мен процедураларды қолдануға негізделген.

Мазмұндық көзқарас тұрғысынан технологияның қалыптасуының
аналитикалық (талдау) түрі төмендегідей бағалау мен сипаттарды
болжалдайды:

- нақты авторларды, олардың қызметтік-рөлдік жəне тұлғааралық өзара
қарым-қатынастарының сипатын;

- іс-əрекеттің регламенті мен нормаларды;
- саяси күштерді орналастыру (олардың түрлі саяси мəселелерді шешуі

мен түсінуіне байланысты идеологиялық позиция немесе блок бойынша
акторларды «ажырату»);

- сыртқы жəне ішкі факторлардың ықпалы бойынша нақты акциялар мен
интеракцияларды;

- іс-əрекеттің кеңістіктік (саяси оқиғаны жүзеге асыру орнының тереңдігі,
кеңдігі, ені, ұзындығы) жəне уақыттық сипатының өлшемдерін;

- қоршаған ортаның əдістемесін;
- əрекеттегі адамдардың ресурстары мен қабілеттерін.
Осы мəселелерді шешуде авторлардың шынайы қатынастарын нақты

суреттеуге жəне сəйкес ұсыныстарды құрастыруға мүмкіншіліктері бар
əдістердің барлығы қолданылады.
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13 ТАҚЫРЫП. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР

13.1 Əлемдік саясат жəне халықаралық қатынастар ұғымы
13.2 Дүниежүзілік қауымдастықтың жаһандық мəселелері
13.3 Қазақстанның сыртқы саяси бағдарлары

13.1 Əлемдік саясат жəне халықаралық қатынастар ұғымы

Əлемдік саяси процестердің жиынтығы ретіндегі барлық жер шары
адамзаттық дамуының қазіргі замандағы жағдайында халықаралық қатынастар
саясаттануы бірінші кезекке келесі мəселелерді шығарады:

а) халықаралық қатынастар жүйесі жəне оның генезисі ұғымдары;
б) дүниежүзілік саясат пен халықаралық құқықты қалыптастырудағы

кластық жəне ұлттық қызығушылықтардың рөлі;
в) дүниежүзілік əлеуметтік прогресс;
г) қазіргі замандағы жаһандық мəселелер жəне оларды шешу жолдары;
д) халықаралық қатынастарды демократияландыру.
Халықаралық қатынастар халықтар, мемлекеттер жəне мемлекеттер

жүйесі арасындағы байланыстар мен өзара байланыстар жиынтығымен
сипатталады.

Халықаралық қатынастар дегеніміз дүниежүзілік қоғамның барлық негізгі
субъектілері арасындағы саяси, шаруашылықтық-экономикалық, ғылыми-
техникалық, қаржылық-валюталық, əлеуметтік, дипломатиялық, құқықтық,
гуманитарлық жəне коммуникациялық байланыстар мен қарым-қатынастардың
жүйелік жиынтығы.

Халықаралық қатынастардың негізгі субъектілері ретінде мемлекет пен
халықаралық ұйымдар көрінеді. Олардың басты айырмашылығы болып
егемендік (мемлекет) жəне егемендіктің болмауы (халықаралық ұйымдар,
қозғалыстар жəне т.б.) табылады. Мемлекеттер егеменді субъектілер ретінде
халықаралық өмірге ықпал етудің егізгі құралдарын өз қолына жинақтаған
алпауыт жəне ұйымдасқан болып келеді. Мемлекеттер ұйымдасқан түрде
əлемдік саяси процесс шеңберіндегі халықтар мен ұлттардың
қызығушылықтарын білдіретін əлеуметтік институт болып табылады.

Саяси ғылымда «халықаралық қатынастар», «сыртқысаясат»,
«дүниежүзілік саясат» ұғымдары қолданылады.

Сыртқы саясат жекелеген мемлекеттердің халықаралық аренадағы іс-
əрекеттері ретінде қарастырылады, ал халықаралық қатынастар барлық сыртқы
саясаттардың белгілі бір жиынтығы ретінде болады. Солары əрбір мемлекеттің
салымы, қосқан үлесі тек бір ғана оның сыртқы саяси жағдайларына ғана емес,
басқа мемлекеттердің өзара əрекеттері мен қарама-қарсы əрекеттерінің
нəтижелеріне тəуелді болатын жүйені түзеді. Əр мемлекет сол немесе басқа да
сыртқы саясатты жүргізеді, дегенмен олардың барлығы дерлік халықаралық
қатынастар сипатына ықпал ете алмайды. Ол дəрежесі жаңа жағдайлардың,



97

шарттардың пайда болуына байланысты өзгере алатын түрлі факторлардың
үйлесуіне тəуелді. Халықаралық қатынастар жекелеген мемлекеттердің сыртқы
саяси позициялары мен əрекеттерінің, олардың қарым-қатынастары мен
мəселелерінің қарапайым жинағы емес, белгілі бір объективті жəне субъективті
факторлармен бөлінген динамикалық дамушы жүйесі.

Халықаралық қатынастар мен мемлекеттің ішкі саясаты өзара
ықпалдастықта болады. Бір жағынан халықаралық қатынастар көбінесе сол
немесе басқа тарихи кезеңдегі жетекші державалардың ішкі саясатын көрсетеді,
ал басқа жағынан - кез келген мемлекет өзара қатынастың қалыптасып қалған
əлемдік болмыстарды, халықаралық құқықтың нормалары мен принциптерін,
«əлемдік саяси ойынның ережелерін» ескеруге мəжбүр. Сөз сыртқы
факторлардың кез келген елдің ішіндегі қатынастарға артып отырған
ықпалында болып отыр. Бұл экологиялық жəне шикізат мəселесінің
ушығуынан, əлеуметтік теңдіктің бұзылуынан, əлемнің түрлі аймағындағы
салмақты қақтығыстардан, дүниежүзілік қауымдастықтың əлсіз дамыған
елдердің кедейшілік жағдайларына жауаптылығының артуынан, ең бастысы
мемлекеттердің (дүниежүзілік қауымдастыққа мүше) өзара тəуелділігінің
артуынан туындап отыр.

Қазіргі кездегі халықаралық қатынастар сипаттамасынан нені ескеруіміз
қажет?

Біріншіден, ХХ ғасырдың 90-шы жылдары түбегейлі өзгерістер орын
алды: КСРО-ның, социализмнің əлемдік жүйесінің ыдырауы, Варшавалық
Келісім мен Экономикалық Өзара Көмек Кеңесінің тарауы,«суық соғыстың»
аяқталуы, посткеңестік кеңістікте жаңа жас ұлттық мемлекеттердің пайда
болуы жəне т.б.

Екіншіден, НАТО-ның Шығысқа ықпалының кеңею процесі жүріп жатыр.
АҚШ пен НАТО-ның Югославияға қатысты саясаты - ашық əскери əрекетке
барған жағдайлар НАТО-ның БҰҰ Жарғысын бұзғандығына дəлел.

Үшіншіден, Ресей мен Чечня арасындағы қақтығыс.
Төртіншіден, адамзатты күтіп тұрған жаһандық мəселелер.
Осы шешімнің дұрыс жолдарын талап ететін, аталған мəселелер мен

міндеттердің тізімі заманауи халықаралық қатынастар тəжірибесінде түрлі
векторларға ие белгілі бір заңдылықтардың бар екендігін көрсетеді. Ғалымдар
ұлттық қауымдастықтар дүниежүзілік аренада өздерін тең құқылы субъект
ретінде білдіріп жатқанда, халықаралық қатынастарға қатысушылардың
мемлекеттілігі мен егемендігін неғұрлым тарату тенденциясын баса айтуда. Бір
уақытта халықаралық қатынастардың қатысушыларының артып келе жатқан
санын интеграциялауды, кең саяси, əлеуметтік-экономикалық жəне
гуманитарлық ынтымақтастықтың институционалдық формаларын күшейтуді
нығайту тенденциясы əрекет етеді. Халықаралық қатынастар бүгінгі күні жаңа
қауымдастықтың қалыптасу процесі диалектикалық тұрғыда өзара
қызығушылықтар сияқты, түрлі мемлекеттердің қарсы күресі мен
бəсекелестігін де ескеру негізінде ынтымақтастықтың кеңеюін біріктірген
кездегі өтпелі жағдай тұрғысынан сипатталады.

Осылайша, халықаралық қатынастар ішкі жəне сыртқы саясат
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принциптері жүзеге асатын, мемлекеттер арасындағы, мемлекеттік ұйымдар
арасындағы, партиялар, түрлі мемлекеттердің жекелеген тұлғалары арасындағы
интеграциялық байланыстардың жиынтығы ретіндегі орта болып саналады.

Халықаралық (əлемдік) саясат дегеніміз соғыс пен бейбітшілік, ортақ
қауіпсіздік, жаһандық, аймақтық жəне ұлттық қақтығыстарды реттеу, қоршаған
ортаны қорғау, бүкіл адамзаттық тірі қалуы, артта қалушылық пен
кедейшілікті, аштық пен ауруды жеңу, əлемде əділетті тəртіпті орнату сияқты
мəселелерді шешуге жəне адамдардың қызығушылықтарына байланысты
халықаралық құқық субъектілерінің мақсатқа бағытталған саяси іс-əрекеттерін
білдіреді.

Саясаттың халықаралық қатынастардағы жетекші ролі мыналарға шартты
негізделген:

а) дүниежүзілік саясат субъектілері барлық қоршаған əлемге ықпал ете
алатын керемет мүмкіндіктер мен қорларға ие, олар саяси тəрізді, саяси емес те
халықаралық процестерді басқарудың күшті тетігіне ие;

б) халықаралық қатынастар жаһанданудың нақты көрінетін
тенденциясына ие, ол реттеуші халықаралық саяси механизмдерді жетілдіруді
талап етеді.

в) заманауи ядролық кезең адамзаттың қауіпсіздік жəне өмір сүру
проблемаларын ерекше орынға қояды, ол əлемдік саясаттың басты бағытын
анықтайды;

г) заманауи əлем бір уақытта қарама-қайшы жəне бірлікте, өзара
байланысты жəне өзара тəуелді.

б) дамушы елдерде (Азия, Африка, Латын Америкасы) қарама қарсы
процесс байқалады - демографиялық жарылыс, ол бір жағынан, жұмыс күшін,
еңбек ресурсының артуын қамтамасыз етсе, екінші жағынан, экономикалық
артта қалушылықты жеңу үшін күрестегі қосымша қиындықтарды тудырады,
көптеген əлеуметтік мəселелерді шешуді қиындатады (жұмыссыздық,
зейнеткерлікпен қамтау, сауатсыздық жəне т.б.). Мазалайтын басты мəселе
демографиялық жарылыс емес, дамушы елдерде сақталып қалған қолайсыз
əлеуметтік-экономикалық жағдайлар, артта қалушылықты жеңбей жатып,
халық санының артуы оларды одан да үлкен қайыршылыққа, кедейліктің
артуына əкеледі.

13.2 Дүниежүзілік қауымдастықтың жаһандық мəселелері

ХХ ғасырдың 60-шы жылдарында ғылымда глобалистика деген бағыт
пайда болды.

Əдебиетте жаһандық мəселелердің бірнеше негізгі топтарын бөліп
көрсетеді:

а) халықаралық əлеуметтік-саяси мəселелер ядролық соғыстардың алдын
алу, қарулы күштер жарысының деңгейін төмендету, аймақтық,
мемлекетаралық шиеленістерді реттеу, барлығына ортақ қауіпсіздік жүйесін
нығайту негізінде зорлық - зомбылықсыз əлемді қалыптастыру;
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б) халықаралық əлеуметтік-экономикалық жəне экологиялық
проблемалар: дамушы елдердің артта қалуын жеңу (аштық, қайыршылық,
сауатсыздық), энергетикалық, шикізаттық, азық- түліктік дағдарыстарды шешу,
демографиялық жағдайларды оптимизациялау, өндірістің экологиялық
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, космос пен Əлемдік мүхитты бейбіт мақсатта
игеру;

в) адамның мəселелері: негізгі құқықтар мен еріктерді сақтау, адамзаттың
тіршілік етуінің қажетті жағдайларын қамтамасыз ету, қоғамдық қатынастарды
демократияландыру, адамның саясат пен халықаралық қатынастардан
шеттетілуінен арылу.

Өзіндік сипаты бойынша жаһандық мəселелер əр түрлі, дегенмен олардың
бəрі адамзаттың географиялық бірлігі мен тіршілік етуі қағидасына тəуелді.

Қазіргі кездегі жаһандық мəселелердің пайда болу себептері қандай?
Оларды азайту факторлары қандай?

Біріншіден, ол əлемде орын алған ғылыми-техникалық төңкеріс.
Екіншіден, ғылыми-техникалық төңкеріс елдердің индустриялық дамуын

тездеткен ірі əлеуметтік өзгерістермен, қоғамдық прогреспен сəйкес келді.
Үшіншіден, қоғамдық дамуды, бəрінен бұрын энергияның, электрдің,

атом энергиясының жаңа түрлерін, космосты, Əлемдік мұхиттың құпияларын
жəне оның байлықтарын қолдануды игеруге əкелетін өндірістік күштерді
дамытуды жеделдету.

Жаһандық мəселелерге мыналар жатады:
1. Бейбітшілік жəне қарусыздандыру, жаңа дүниежүзілік соғыстың алдын

алу проблемасы.
2. Демографиялық мəселе. Қазіргі кезде 5 млрд. аса адам бар екен. БҰҰ

болжамы бойынша 2050 жылға қарай 10 млрд. жетеді.
Демографиялық мəселе екі қарама-қарсы аспект ретінде көрінеді:
а) бірқатар дамыған елдерде демографиялық дағдарыс байқалады, ол

халықтың санының азаюына əкелуде. Демограф ғалымдардың пікірінше, бұл
процесс депопуляция деп аталады;

Азық-түлік мəселесі. Азық-түлік мəселесінің мəні тамақ өнімдерін
өндірудің жеткіліксіздігінде емес, азық-түлік өндірісінің географиясы мен
оларды тұтыну географиясының сəйкес келмеуінде
Энергетикалық жəне шикізат мəселесі.

Ол жер шарындағы маңызды органикалық жəне минералды-шикізаттық
ресурстардың шектелуімен байланысты. Соңғы кездері ғалымдар дүниежүзілік
қауымдастықты қолданыста белгілі жəне қолжетімді мұнай мен газ қорының
таусылу мүмкіндігі жайлы, сонымен бірге басқа да жер ресурстарының - темір
жəне мыс рудаларының, никельдің, марганецтің, алюминийдің, хромның жəне
т.б. азайып бара жатқандығы жөнінде жиі ескертеді. Əлемде шикізаттың
шығатын жерінің өнімділігі төмен немесе күрделі табиғи жағдайда қиын
жерлерден алуға өтудің тенденциясы байқалады, ол шикізатты қатты
қымбаттатады. Мұның барлығы қорды жинақтау саясатын дайындау мен екінші
қосымша шикізатты қолданудың қажеттілігіне əкеледі.

Дүниежүзілік мұхит мəселесі. Бұл Мұхиттың қатерлі ластану, оның
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биологиялық өнімділігінің төмендеуі, бай минералды жəне энергетикалық
ресурстарды игеру, ресурстарды əділ бөлу, тарату мəселелері.

Дүниежүзілік қауымдастықтың жаһандық мəселелерін шешу
халықаралық ынтымақтастықты талап етеді. Жаһандық мəселелерді шешу
бойынша іс-əрекеттер ұлттық қызығушылықтарды əлемдікпен
«қанаттастыруға» тура келіп отырған кезде, дүниежүзілік саясаттың барлық
субъектілері арасындағы өзара əрекет пен күрестің қиын жағдайларында жүзеге
асырылып жатыр. Осыған орай жаһандық сипаттағы түрлі мəселелерді шешу
жолында нəтиженің түрлі деңгейіне қол жетті. Жетістіктің біразы дүниежүзілік
соғыс қаупін төмендету мəселесін шешудегі қол жеткізгендері, себебі мұнда
барлық мемлекеттердің базалық ұлттық қызығушылықтары сəйкес келеді. Өз
кезегінде ғаламшардағы бейбітшілікті нығайту басқа жаһандық мəселелерді
шешуге атсалысады.

13.3 Қазақстанның сыртқы саяси бағдарлары

Əлемдік тəртіпті қалыптастырудың геосаяси үлгілері туралы. XXI
ғасырда əлем қандай болмақ?

АҚШ президенті Б. Клинтон, АҚШ Конгресінде сөйлеген сөзінде XXI
ғасыр - ол Американың ғасыры екендігін айтқан.

ГФР экс-канцлері Г. Коль XXI ғасырда дүниежүзілік қауымдастықтың
дамуын үш орталық - АҚШ, Германия мен Жапония басшылығымен Біріккен
Европа - анықтайтын болады деп айтқан болатын.

Жапонияның бүрынғы премьер-министрі Накасонэ əлемдік дамуды тоғыз
орталық, яғни капитализмнің жеті дамыған елдері, Ресей жəне Қытай
анықтайды деп жазды.

Кейбір саясаттанушылардың ойынша, XXI ғасыр екі ірі держава - АҚШ
пен Қытайдың бір-біріне қарсы күрес ғасыры болады.

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаев бейбітшілікке,
қоғамдық өмірдің барлық аумақтарындағы ынтымақтастыққа негізделетін
полицентризмді қолдап, өз пікірін білдірді.

Бұлар мемлекеттердің жетекшілерінің, саясат қайраткерлерінің
болжамдары. Халықаралық қатынастар саласындағы мамандар да өз
болжамдарын білдірді, олардың болжамдары жоғарыда айтылғандардан
қаншалықты айырмашылықтары бар екен?

Дүниежүзілік тəртіпті қалыптастырудың бірінші үлгісі - əлем бірполюсті-
авторитарлы үлгі ретінде болады, онда АҚШ өзіндік ұлттық қызығушылықтары
мен өзіндік дүниетанымын негізге ала отырып, өз еркімен жəне мəжбүрлі түрде
«дүниежүзінің құрылысымен» шұғылдана бастайды.

Екінші үлгі - биполярлы коллизиондық, онда АҚШ пен Қытай жетекші
рөлді атқарады.

Үшіншісі - көпполюсті əлем - түрлі елдердің, ең алдымен саяси ықпалды
жəне мықты орталықтардың қызығушылықтарын есепке алатын тенденциямен
байланысты конфронтациондық емес демократиялық жүйе.
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Қазіргі кезде неғұрлым ықтимал жəне перспективті болып көпполюсті
əлемнің үшінші үлгісі көрінеді, оның жүзеге асуыдүниежүзілік геосаяси
дамудың алғашқы екі нұсқасының ықпалымен жүретіні түсінікті.

Дүниежүзілік қауымдастықта Қазақстан қандай орынды иеленеді, біздің
еліміздің сыртқы саясатының мақсаттары мен принциптері қандай?

1991 жылы Қазақстан халықаралық қатынастардың егеменді, жеке дара
субъектісі ретінде көрінді. Дегенмен тəуелсіздікті жариялау мен егемендікке
қол жеткізу көптеген мəселелерді шешуді білдірді. Қазақстан дүниежүзілік
саясаттың эпицентрінде тұрды, сондықтан оған ерекше назар аударылды.
Осының барлығының негізі болды, бəрінен бұрын, үлкен территория, керемет
табиғи байлықтар, халықтың полиэтникалық құрамы, бұрынғы КСРО-ның
ядролық потенциалының қомақты үлесі.

Қазіргі кезеңде Қазақстанның тəуелсіздігін 120-дан аса мемлекеттер
мойындап отыр, олардың көбісімен дипломатиялық қарым-қатынастар
орнатылған, 50-ден аса шетелдік елшіліктер, 20-дан аса халықаралық жəне
ұлттық ұйымдардың өкілдіктері қызмет етеді, Республика БҰҰ мүше болды.

Қазақстанның сыртқы саяси бағыты беделді халықаралық ұйымдар мен
форумдардың бірқатар құжаттарында, жекелеп алғанда, БҰҰ Жарғысында,
1970 жылғы халықаралық құқық принциптері туралы декларацияда, 1975
жылғы Европадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық бойынша Жиналыстың
қорытынды актісінде бекітілген халықаралық қатынастардың негізгі
принциптерін сақтауға бағдарланған.

Құжаттарды талдау халықаралық актілерде мəселе он қағида туралы
екендігін дəлелдейді:

Егеменді теңдік қағидасы:
1. Басқа мемлекеттердің ішкі істеріне араласпау қағидасы.
2. Халықаралық ынтымақтастық қағидасы.
3. Халықаралық міндеттемелерді адал орындау қағидасы.
4. Күш қолданбау жəне қоқан-лоқы көрсетпеу қағидасы.
5. Шекаралардың бұзылмауы қағидасы.
6. Мемлекеттердің территориялық бүтіндігі қағидасы.
7. Халықаралық дау-дамайларды бейбіт жолмен шешу қағидасы.
8. Ұлттар мен халықтардың өзін өзі анықтауы қағидасы.
9. Адам құқығы мен басты еркіндіктерін құрметтеу қағидасы.
Қазақстанның сыртқы саясатының басты бағыттары Н. Назарбаевтың

«Қазақстанның егеменді мемлекет ретіндеқалыптасуы мен дамуының
стратегиясы» атты еңбегінде анықталған: «ТМД», «АТР» (Азия үштігі),
«Азиаттық», «Европалық», «Американдық». Қазақстанның сыртқы саяси
бағыты кез келген басқа мемлекеттердегідей, ұлттық қызығушылықтарға
негізделеді. Геосаяси жағдайға, экономикаға, əскери потенциалға, этносаяси
құрамға орай, біздің еліміз дүниежүзілік дипломатияда қабылданған саяси
құралдарға сүйенеді.

Осы орайда стратегиялық бағыт болып территориялық жағынан жақын
«көршіміз» Ресеймен өзара қарым-қатынасымыз табылады, бұл мемлекетпен
қызығушылықтарымыз да көп жағынан сəйкес келеді жəне қарым-қатынасымыз
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екі елдің даму тарихы кезінен қалыптасқан. Теңқұқылы жəне сенімді қарым-
қатынастарды дамыту мен нығайту Қазақстанның тəуелсіздігі мен
территориялық бүтіндігін қамтамасыз етудің маңызды шарты болып табылады.

Қазақстан орта-азиялық мемлекеттермен интеграциялық процестерді
белсенді түрде жүзеге асырып келеді. Жанар-жағар май-энергетикалық кешенге
бірігу аймақтағы барлық мемлекеттерді жанар-жағар майдың барлық
түрлерімен толық қамтамасыз етуге жағдай жасайды, сонымен қатар табиғи
шикізат пен біріккен инвестиция негізінде еркін бəсекелі өнімді өндіруді
ұйымдастыруға мүмкіндік беретін, сенімді экспорттық жəне жинақталған
өндірістік потенциал пайда болады.

«АТР» (Азия үштігі) бағыты - ол Пекин - Сеул - Токио Оңтүстік-Шығыс
Азияның басқа елдеріне шығу. Оның маңыздылығы ол алғы шептегі
технология елдері екендігімен анықталады, олар ірі көлемді инвестиция
мүмкіндігімен несие көздерін білдіреді. Осы аймақ болашақта біздің өнімнің
жəне Қазақстандағы бірқатар жобаларды жүзеге асыру үшін жұмысшы
күштерді тартудың өткізу нарығы болуы мүмкін.

«Азиялық» бағыт Түркиямен, Иранмен, Үндістанмен, Пакистанмен жəне
Азияның басқа да мемлекеттерімен ынтымақтастықты көздейді. Азиялық
саясатта басым орынды қауіпсіздік мəселесі иеленеді. Осыған байланысты
Қазақстанның Азиядағы сенім шегі мен өзара əрекет мəселесі бойынша
Кеңесуге шақыру туралы инициативасы нақты саяси контурға ие болады жəне
халықаралық өмірдің шынайы факторына айналуда.

«Европалық» бағыт стратегиялық болып табылады. Бұл, ең алдымен,
Европаның əлемдегі ірі саяси, экономикалық жəне мəдени орталықтарының бірі
болып табылатындығымен жəне Қазақстан Азия мен Европаның арасында
орналаса отырып, европалық мемлекеттерді үміт күттіретін серіктестер ретінде
қарастыратындығымен негізделеді. Европалық Одақпен ынтымақтастық
инфрақұрылымды жəне мамандарды оқытуды дамыту мақсатында несиелер,
техникалық көмек алу мүмкіндігін береді.

«Американдық» бағытты сондай-ақ стратегиялық ретінде де қарастыруға
болады. Қазақстан-американдық қатынастар саясат жəне экономика аумағында
серіктестік деңгейіне шықты. Сауда - экономикалық ынтымақтастық саласында
бірқатар келісімшарттарға қол қойылды, атап айтсақ, Қазақстан АҚШ
саудасында елдің неғұрлым қолайлы жағдай мəртебесіне ие болған Сауда
келісімі.

Осылайша, Қазақстанның сыртқы саясаты қалыптасу кезеңінен сəтті өтіп,
жаңа тарихи жағдайлардағы мемлекеттік саясаттың бөлінбейтін элементі
ретінде нық орнықты. Қазақстанның əлемдік қоғамдастықтағы орны мен
дүниежүзілік саяси процестегі оның рөліне қатысты жоғарыда қойылған
сұраққа жауап беретін болсақ, біздің президенттің Қазақстан əлемдегі геосаяси
жəне геоэкономикалық тенденцияларға ықпал ете алатын, ірі аймақтық держава
мəртебесіне таласа алады деген пікірімен келісуге толық негіз бар.
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СӨЗДІК

А

Абсентеизм – халықтың саяси өмірге немқұрайлы, селқос қарауы,
азаматтық міндетті атқарудан бас тартуы.

Авантюризм – саясатқа, билік жүргізуде жəне т.с.с. белгілі бір мақсат-
мүддеге жету үшін күдікті, шүбəлі жолмен оңай олжа іздеушілік.

Автархия – елдің экономикасын басқа елдердің экономикасынан
оқшауландыруға бағытталған ұлттық мақсат.

Автократия – бір адамға жоғары үкімет билігін шексіз беру басқаруды
немесе осындай басқарушылық орган мемлекетті айтады. Сонымен қатар,
қазіргі саясаттануда ол саяси билікті бөліспей, тұтас басқаруға тырысқан адам,
не адам тобын атау үшін де пайдаланылады.

Автономия – бір мемлекеттің шеңберінде өзін-өзі басқаруға құқық
берілген саяси – ұлттық құрылым.

Авторитаризм – жеке адамның билігіне негізделген, басқаруда күшке
сүйенетін мемлекеттік саяси тəртіп. Мұнда атқарушы билік үстемдік етеді. Ол
көбінесі саяси жағдайға белсене араласатын əскер күшіне сүйенеді.
Мемлекеттің сайлау органдары шектеледі.

Агрессия – басқа елдердің жерін тартып алу, егемендігінен айыру немесе
шектеу, халқын күшпен бағындыру мақсатымен қарулы шабуыл жасау.

Адам – жер бетіндегі тірі организмдердің жоғарғы сатысы, саяси –
қоғамдық қатынастардың негізгі субъектісі мен объектісі.

Адам құқықтары – белгілі бір игілік, өмір сүруді қамтамасыз ететін
адамдар мен мемлекет арасындағы ережелердің өзара қатынастары,
кепілдіктері.

Азаматтық қоғам – жеке тұлғаның емін-еркін дамуын қамтамсыз ететін
қоғамның күйі. Бұл қоғамда мемлекеттің жеке адам өміріне араласуына шек
қойылады. Онда адамның халықаралық дəрежеде танылған ережелерге сай
құқықтары сақталады.

Аймақтық – белгілі бір жерге, облысқа, көршілес бірнеше елге
қатынасты бір нəрсе.

Аккредитация – 1) шет мемлекетте өкілеттілікке ие болу, сенім
грамотасын тапсыру; 2) ақша алуға немесе сауда операцияларын жасауға
өкілеттілік.

Алуандық – қоғамдық өмір субъектілерінің (топтардың, тартардың,
ұлттардың жəне т.б.) экономикалық, əлеуметтік, идеологиялық, мəдени, діни,
жəне т.т. мүдделердің алуан түрлілігін білдіретін пікір сайысы, билеуші жəне
оппозициядағы партиялардың үкімет биліктің орталықтануына, бір партияның
немесе саяси күштің қолына шоғырлануына қарсы тосқауыл қояды.

Альтернатива – бірнеше мүмкіндіктің ішінен мəселенің шешімін таңдап,
бірін ғана талғап алу.
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Альянс – ортақ мақсаттарға жету үшін келісім шарт негізінде жасалған
ұйымдардың одағы, бірлестігі. Əдетте жағымсыз, келеңсіз мағынада
пайдаланылады.

Анархизм – жеке адамды мемлекеттік биліктен құтқаруға бағытталып
келеді.

Анархия – 1) мемлекеттік биліксіз əр түрлі қауымдастықтар,
бірлестіктер, одақтар арқылы өзін-өзі басқаратын қоғам құруға тырысушылық;
2) үйреншікті өмірде тəртіпсіздікті, жөнсіздікті, заңсыздықты басшылықтың
жоқтығын білдіреді.

Аннекция – басқа мемлекеттің, халықтың жерін тұтас, я бір бөлігін
күштеп жаулап алу немесе басқаға алып берушілік.

Антагонизм – мүдделі қарама – қарсы күштердің, қостасқан топтар,
партиялар жəне т.б. арақатынасының шиеленіскен түрі.

Антисемитизм – еврейлерге қарсы бағытталған, оларды қудалауға
арналған саясат пен идеологияның түрі.

Апартеид – нəсілдік жағынан бөлу, қорлау саясаты. Ол сайлау
құқығынан айыру, бірдей еңбекке төмен ақы төлеу, көшіп – қонуды шектеу
жəне т.с.с. көрініс береді.

Апартидтер – ешбір мемлекеттің азаматы болып саналмайтын адамдар.
Олар қай елде тұрса, сол елдің заңына бағынады, бірақ саяси құқықтары
болмайды.

Аристократия - Ақсүйектер əулеті, билік жүргізетін мемлекеттік
басқарудың түрі.

Ассамблея – халықаралық ұйым мүшелерінің жалпы жиналысы.
Ассоциация – белгілі бір саяси, ғылыми, шаруашылық, мəдени жəне т.б.

мақсаттарға жету үшін ұйымдасқан адамдар немесе мекемелердің бірлестігі.
Астыртын партиялар – заң бойынша тыйым салынып, жұмысын

астыртын, жасырын жүргізген партиялар. Əдетте, олар үстемдік етіп отырған
құрылысты күшпен өзгертуді мақсат етеді.

Атқарушы билік – биліктің тармақталуы негізінде істейтін мемлекеттік
басқару орындарының жүйесі. Оған үкімет пен əкімшілік жатады. Парламенттік
республикаларда оларды заң шығарушы өкілдік органдар қалыптастырады.
Сондықтан атқарушы билік алдында есеп береді.

Ə

Əлеуметтік саяси ағым. Оны жақтаушылар күштеу арқылы еріксіз
көндіретін органдарды азаматтардың еркін ассоциацияларымен ауыстырылады.

Əлеуметтік саясат – қоғамның ең жақсы дамуын қамтамасыз етуге,
əлеуметтік мүдделер мен қажеттіліктерді қанағаттандыруға лайықты өмір
салтын орнатуға бағытталған саяси шешімдер мен іс-əрекеттер жиынтығы.
Оған ең алдымен халықтың тұрмыс жағдайын жақсарту, жалақыны көтеру,
денсаулық сақтау, білімін көтеру, тұрғын үймен қамтамасыз ету жəне т.б.
жатады.
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Əмбебап партиялар – мүше санын емес, сайлаушылар санын көбейтуге
тырысқан партиялар. Сондықтан оларды сайлаушылар партиясы деп те атайды.
Мұнда əлеуметтік, этникалық, діни жəне т.б. өзгешеліктеріне мəн берілмейді.
(мұндай партиялардың саны соңғы жылдарда Еуропа мен Америка елдерінде
етек алуда).

Б

Бейсаясаттық – азаматтардың, халықтың бір бөлігінің саясатқа, саяси
өмірге самарқау, парықсыз, теріс көзқарасы, қатынасы.

Бейтараптылық – 1) екі жақтық айтыс, талас, дау-жанжалдарына
кіріспеушілік; 2) соғысқан елдерді жақтап, соғысқа кіріспеу міндетін алған
мемлекеттің халықаралық құқықтық мəртебесі жəне сол бағытта жүргізілген
саясаты.

Билеуші партиялар – қолдарына мемлекеттік билік тиген, қоғам
дамуының басты бағыттары мен сипатын айқындауға мүмкіндік алған
партиялар.

Билль – 1) АҚШ-та Ұлыбританияда жəне т.б. елдерде парламенттің
қарауына ұсынылған заңжобасы; 2) жеке заңдардың аты, мысалы, құқықтар
туралы.

Билік – 1) адамдардың іс-əрекетіне, қызметіне, тағдырына белгілі бір
адамдардың (бедел, жігер, құқық, зорлық) көмегімен əсер ету мүмкіншілігі;2)
адамдарға саяси билік жүргізу; 3) мемлекеттік органдардың жүйесі; 4)
мемлекеттік жəне əкімшілік өкілеттілігі бар адамдары, органдары.

Биліктің тармақталуы – демократиялық саяси жүйе ойдағыдай өз ісін
атқару үшін жəне биліктің, субъектілеріне қарай мемлекеттік билікті заң
шығарушы, атқарушы, сот билігі етіп үш тармаққа бөлу. Егер биліктің бір
тармағы озбырлық етсе, қандай адам болмасын оның екінші тармағына арыз
бере алады.

Блокада – өз дегендерін істету үшін қарсы жақтың жерін немесе бір
бөлігін қоршауға алып, сырт əлемнен бөліп тастау. Ол саяси, экономикалық,
əскери, дипломатиялық жəне т.с.с. түрінде болуы мүмкін.

Бойкот – 1) өзінің экономикалық немесе саяси талаптарын орындату
мақсатында жеке адаммен, ұйыммен, мемлекетпен толық немесе ішінара
қатынастарды тоқтату; 2) сол мақсатқа белгілі бір міндеттерді орындаудан бас
тарту; 3) өкіметті органдарды сайлауға қатысудан бас тарту; 4) наразылық
ретінде біреумен қарым – қатынасты үзу.

Бипатридтер – бір мезгілде екі немесе одан да көп мемлекеттердің
азаматы болып есептелуі.

Босқындар – қудалау, əскери іс-əрекеттің немесе ерекше жағдайларға
байланысты тұрақты тұрған елін тастап кеткен адамдар.

Брифинг – үкіметтің жеке мəселелер бойынша немесе халықаралық
келіссөзге қатысушылардың келісімімен оның барысы туралы хабарлама жасау
үшін ресми адамдардың ақпарат құралдары өкілдерімен кездесу.
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Бұқаралық партиялар – үнемі жақтап дауыс беретін сайлаушылары,
мүшелері, белсенділері көп партиялар. Олардың ресми мүшелері болмайды.
Партиялық билет алып, мүшелік жарна төлемейді.

Бұрмалаушылық – өз мақсатына жету үшін шындықты бұрмалау,
жасандылық, жалғандық.

Бүлік – бір топ адамның мемлекеттік төңкеріс жасау мақсатымен жасаған
іс-əрекеті.

Бюрократ − 1) азаматтардың мүддесіне нұқсан келтіріп, өз міндеттерді
формальды түрде атқаратын қызмет қадамы; 2) басқарудың бюрократиялық
жүйесіне жататын ресми қызметтегі адам.

Бюрократизм – істің мəніне немқұрайлы, формальды қарау, істі көпке
созу.

Бихевиоризм – жеке адамдар мен топтардың іс-əрекетін талдауға
негізделген əдістемелік бағыт.

В

Вето – тыйым салу; вето құқығы – заң шығаратын адамдардың
қарқынына тыйым салу немесе заңның күшін тоқтату.

Визит – халықаралық байланыстарды дамытуға ондағы күрделі
мəселелерді шешуге бағытталған түрі. Мысалы, оған мемлекет тарапынан
үкімет басшылары, ресми делегациялардың кездесулері жатады.

Волютаризм – саяси серкелердің қоғамдық өмір жағдайларымен
санаспай, өз бетімен күштеу əдістеріне сүйеніп жүргізілген саясаты.

Вотум – өкіметке я оның кейбір мүшелеріне сенім білдіру (вотум
доверия) немесе сенім білдірмеу (ветум недоверия) мақсатында сайлау арқылы
қабылданған шешім.

Г

Геноцид – адамдарды шығу тегіне, бір ұлттың, діннің өкілі болуына
байланысты əдейі қыру немесе қудалау.

Геосаясат – сыртқы саясатты географиялық факторларға (аумағына, ауа
райына, қазба байлықтарына т.б.) байланысты жүргізетін саясат.

Геронтократия – ақсақалдық билік жүргізу принципі. Басқарудың бұл
түрі алғашқы қауымдық қоғамға тəн. Сонымен қатар, үкімет билігі жасы келген
адамдардың қолында тұрған мемлекеттерге де байланысты айтылады.

Глобальдылық – бүкіл жер шарын қамтитын, əлемдік мəселелерді
шешуге арналған ғылыми бағыт.

Гуманизм – қайта өркендеу дəуірінде дін мен (феодалдық) феодализм
құрсауынан адам баласын босатып, еркін жетілуді мақсат еткен əлеуметтік
қозғалыс. Саяси салада адамдардың əлеуметтік-экономикалық, саяси
көзқарастар, идеялар жүйесін білдіреді.
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Д

Дəуір – қоғамның, табиғаттың, саясаттың, ғылымның, жалпы өзіндік
ерекшеліктері бар ұзақ кезең.

Деидеологизация – идеологиялық əсерінсіз, таза ғылымды жасауға,
қоғамдық прогресті идеологиядан аластатуға тырысушылық.

Декларация – үкіметтің, саяси партияның, халықаралық ұйымның
атынан қандай болмасын негізгі қағидаларды, мақсат мүдделерді жариялайтын
мəлімдеме.

Делегат – съезде, конференцияларда, конргесте жəне т.с.с. мемлекеттің,
ұйымның, партияның мақсатын көздейтін өкіл.

Демагогия – өз мақсаты үшін адамдарға жалған уəделер беру, деректерді
бұрмалау жəне т.т. арқылы əсер ететін саяси əрекеттің түрі. Күнделікті
тұрмыста бос сөз, шатпақ деген мағынаны білдіреді.

Демократия – халық билігін, заңдылықты мойындап азаматтардың
теңдігін, құқықтары мен бстандықтарын қадірлеуге негізделген мемлекеттік
органдардың сайланып қойылуын жəне олардың жұмысы халықтың
бақылауында болуын, адамдардың экономикалық жəне саяси қозғалуын, шешім
қабылданғанда азшылықтың көпшілікке бағынуын, сонымен қатар
азшылықтың да пікірі еске алынуын жəне т.б. қалайтын қоғамның саяси жəне
экономикалық құрылыс түрі. Бұл – тарихи ұғым. Адамзат тарихының даму
кезеңдеріне сай оның принциптері өзгеріп, байқалып отырады.

Демократиялық партиялар – басқаларға төзімділікпен, түсіністікпен
қарайтын, пікір адалдығын жақтайтын партиялар. Олар идеологиялық факторға
онша мəн бермейді.

Денонсация – келісілген екі жақты халықаралық шарттың
бұзылғандығын мəлімдеу. Əдетте, ол туралы екінші мемлекетке алдын ала
ескертіледі.

Деполитизация – белгілі бір ұйым, органдардың жəне т.б. жұмысын
саясаттың ықпалынан шығаруға тырысушылық.

Депортация – жеке адамдарды, халықтарды (олардың бір бөлігін) еріксіз,
күшпен жер аудару. Мысалы, Кеңес Одағы кезінде немістер, шешендер,
ингуштар, қырым татарлары, месхеттік түріктер, кəрістер жəне т.б. осындай
халге душар болды.

Держава – зор, əскери, экономикалық потенциалы бар жəне дүниежүзілік
саясат пен халықаралық қатынаста басты рөл ойнайтын ірі жəне берік
мемлекет.

Деспотизм – 1) өкіметтің толық бассыздығына, қол астындағы
азаматтардың еріксіздігіне негізделген мемлекеттік құрылыстың жүйесі; 2)
жеке адамның бостандығын мейірісіз, қатал басып шаншу тəсілі.

Деспотия − шексіз жəне дара билеудің бір түрі.
Децентрализация – орталық басқару жүйесінің жергілікті жерге өз

билгінің бөлігін беруі.
Диверсификация – мəселенің əр түрлі, жан-жақты қаралуы, дамуы, саяси

шексіз билеп төстеуші.
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Диктатор − заңмен санаспай, күштеу мен қудалауға сүйенетін шексіз
билеп төстеуші.

Диктатура – қарулы күшке сүйенетін, заңмен шектелмеген шексіз
мемлекеттік билік. Ол көбінесе əлеуметтік-экономикалық күйзеліс, саяси
күрестің шиеленіскен шағында, өтпелі кезеңдерде, өкімет басына күшпен
келгенде жəне т.с.с. пайда болады.

Дипломатия – үкіметтің халықаралық саясаты жөніндегі іс-əрекеті
Директива – жоғары органдардың төменгі басшыларға берген ұйғарымы,

жарлығы.
Дискриминация – нəсіліне, ұлтына, дініне немесе саяси көзқарастарына

жəне т.б. байланысты адамдарды құқығынан айыру я шектеу. Мысалы, сайлау
құқығынан айыру, азаматтықты бермеу, жұмысқа қабылдамау не шығару т.т.

Диссидент – үстемдік етуші, билеуші идеологиямен келіспеген адам.
70-жылдарда КСРО-да қоғам өмірінің əр түрлі, қарсы шыққан адамдарын
айтады.

Догматизм – нақтылы жағдайда өмір жəне тəжірибелік жаңалық,
жетістіктерін ескермей, қатып қалған бір жақты қағидаларға негізделген ойлау,
дүние тану тəсілі. Саясатта ол бір кездерде қалыптасқан ой-пікірлерді, əдіс-
тəсілдерді бұлжымайтындай көріп, ескірген ережелерді, қалыптасуды,
көзқарастарды өзгертпей сақтағысы келеді. Сондықтан ол қоғамның əлеуметтік
– экономикалық, саяси өзгерістеріне ілесе алмай, көбіне оның алға жылжуына
кедергі жасайды, саяси ойдың тоқырауына əкеледі.

Е

Егемендік – мемлекеттің, халықтың, ұлттың, адамның саяси тəуелсізідігі.
Мемлекеттік егемендік деп шетелдің араласуына жол бермейтін мемлекеттің
ішкі жəне сыртқы істері мен қатынастарындағы саяси тəуелсіздігі жəне елді
басқаруда шешімдер қабылдауда, жоғары билік жүргізудегі еркіндігін айтады.
Егемендіктің саяси, экономикалық, құқықтық жақтары болады.

Еуропарламент – Еуропалық бірлестіктің 12 елін қамтитын
мемлекетаралық саяси мекеме. Оған кіретіндер: Бельгия, Германия, Дания,
Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия,
Ұлыбритания, Франция. Ол бес жылда бір рет осы елдер халықтарының тура
дауыс беруі арқылы сайланады. Оның мəжілісінде Еуропа құрлығының
дамуына байланысты негізгі мəселелер қаралады.

Еуроцентризм − ғылым, білім, мəдениет, əдебиет, өнер жəне т.б. нағыз
жетістіктері тек Еуропада ғана дамыды деп дəлелдеуге тырысатын ғылыми
тұжырым.

Ж

Жалпы азаматтық құндылықтар – бүкіл адамзаттың тəжірибесінен
туған адагершілік қазыналар. Олар адамдардың адамгершілік туралы ой-
пікірлерін білдіреді. Жаңарған колониализм (цооколониализм) – бұрынғы
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отаршы елдердің тəуелсіздігін алған мемлекеттерді экономикалық, саяси,
əскери, мəдени, идеологиялық жəне т.с.с. əдіс-тəсілдерді шебер пайдалану
арқылы өз ықпалында ұстау, ісіне араласу, қысым жасау саясаты.

Жаңарған консерватизм (неоконсерватизм) – бұрынғы қалыптасқан
дəстүрлі қазыналар мен арман – мұраттарды сақтап, оларды өмірдің бүгінгі
талабына сай жаңғыртуға тырысқан. Батыс саясаттану ғылымындағы ағым. Ол
біздің ғасырымыздың 70-жылдарының екінші жартысында пайда болған.
Белсенді өкілдері: Д. Белл, И. Кристони, С. Липсет жəне т.б.

Жаңарған либерализм (неолиберализм) – дəстүрлі либерализмнің
қағидаларын сақтап, оларды XX ғасырдың жаңа талаптарына сай өзгертуші
идеялық – саяси ағым.

Мысалы, бұрынғы либерализм мемлекет экономикаға араласпасын
дейтін. Қазір əлеуметтік – экономикалық жəне т.б. мəселелердің кейбір
жерлерін мемлекеттің реттегенін жөн көреді.

Мемлекеттің бюрократиялануына, адамның жеке өміріне араласпауына
жəне т.с.с. қарсы шығады.

Жаңаша саяси ойлау – КСРО мен СОКП басшыларының жалпы
азаматтық мұраттар мен құндылықтарды басшылыққа алып, бұрынғы «қырғи
қабақ соғыс» қалпынан бас тартуы. 80 жылдардың ортасында оған себеп
болғандар:

1) ядролық космостық дəуірде мемлекеттер, блоктар арасында
қақтығыстың болмау керектігін түсіну;

2) ғаламдық мəселелердің маңызды орын алуы т.с.с.
Жасылдар – айналадағы ортаны қорғап, жер бетінде тірішілікті сақтау

үшін күресетін халықаралық сипаты бар экологиялық қозғалыс. 70 жылдардың
екінші жартысында ол қозғалыстардан партиялар пайда болды. Ондай
партиялар қазір барлық елдерде дерлік бар.

«Жасылдардың» экологиялық қозғалысы бүгінгі таңда маңызды рөл
атқарады жəне бірталай табыстарға жетті.

Мысалы, олар 1978 жылы Австралияда, ГФР-да атом электр
станцияларын салуға тыйым салдырды.

Жеке басқа табынушылық – саяси қайраткерді шексіз дəріптеу. Ол
азаматтардың демократиялық құқықтары тапталған, жаншылған елдерде
дамиды. Бір партиялық əкімшілік кезінде бірқатар социалистік елдерде етек
алды.

Мысалы, Мао-Цзе-Дун, Ким Ир Сен, Броз Тито, Эрнер Ходжа жəне т.с.с.
Жеке басқа табынушылық тумауы үшін демократияны барынша дамыту,
азаматтық, құқықтық мемлекетті орнату керек.

Жекешелендіру – мемлекеттік меншікті (кəсіпорын, тұрғын үй, көлік
құралдары жəне т.б.) жеке меншікке беру немесе сату. Ол – нарықтық
экономикаға өту үшін қажетті шарттың бірі.
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З

Заң – қоғамдағы қатынастардың əртүрлі сфераларын реттейтін құқықтық
нормалардың жиынтығы. Өзіне Конституцияны, заң жəне нормативті актілерді
біріктіреді.

Заң жобасы – Парламент палаталарының кез келген заңдарды
қабылдауға байланысты ең жиі қолданылатын ұсыныстарының негізгі
түрлерінің бірі.

Заң шығарушы билік – заң шығарушымен, оны бекіту, өзгерту немесе
жоюмен айналысатын билік, парламент. Ол заң қабылдайды, салық салуды
анықтайды, үкіметті тағайындайды, бюджетті бекітеді, əскерді қамтамасыз
етеді, сауданы реттейді, сотты ұйымдастырады, халықаралық келісім
шарттарды қабылдайды, саясаттың маңызды ішкі жəне сыртқы бағытын
айқындайды. Оның жұмысына Конституция атынан органдар бақылау
жасайды.

И

Идеал – саяси салада саясатты жасап, оны жүзеге асырушылардың
алдына қойған жоғары саяси арман – мұраты.

Идентификация – жеке адамның белгілі бір əлеуметтік (ұлттық, таптық,
саяси жəне т.б.) топқа жататындығын, сонымен тағдырды бір сезініп, түсінуі.
Бұл сөзді ғылымға енгізген З. Фрейд.

Идеология – белгілі бір əлеуметтік топтар, таптар, партиялар жəне т.б.
мақсаттары мен мүдделерін бейнелейтін, үстемдік етіп отырған қоғамдық
қатынастарды орнықтыруға немесе оларды өзгертуге қызмет ететін
тұжырымдамалардың, пікірлердің, идеялардың жүйесі. Жүйеленген түрінде ол
партия бағдарламасында, декларация, манифест жарғыларында, сондай-ақ
əртүрлі насихаттық құжаттарда қалыптасады.

Идеялылық - саяси, ғылыми, көркем шығармалардың, көпшілік алдында
сөйлеген сөздің жəне т.б. сапалылық, мазмұн ерекшелігі.

Иерархия - төменгі органдардың, шенділердің жоғарғы органдарға,
шенділерге бағыну тəртібі.

Имидж - 1) басқаларға өзі туралы белгілі бір əсер етіп, пікір тудыру үшін
жасаған субъектінің сыртқы бейнесі; 2) үгіт-насихат, жарнама жəне т.с.с.
арқылы субъект туралы кеңейтілген мағлұматтар теріп, арнайы бейнесін жасау.

Иммиграция - бір елден басқа елдің азаматының тұрақты немесе
уақытша тұруға келуі. Иммиграцияның себептері экономикалық, əлеуметтік,
саяси, əскери, этникалық факторлар болып табылады.

Импичмент – жоғарғы лауазымды адамдарды Конституцияны бұзғаны
үшін жауапкершілікке тартуға жəне ісін сотта қарауға мүмкіндік беретін
ерекше тəртіптің түрі. Ол жөнінде жауапкершілікке шақыру мəселесін
парламенттің төменгі палатасы шешеді. Ал істі қарап, үкім шығаратын жоғарғы
палата. Мысалы, мұндай тəртіп АҚШ, Ұлыбритания, Жапония жəне т.б.
елдерде орын алған.



111

Империя - 1) император басқаратын монархиялық мемлекет; 2)
метрополия елдерінің билігі таратылатын əртүрлі аймақтардың орталық
бірлестігі.

Инагурация - 1) мемлекет басшысының өз қызметіне салтанатты түрде
кірісуі; 2) тарихи оқиғалар құрметіне жасалған ескерткіш, ұйымдастырылған
көрме жəне т.б. салтанатты түрде ашу.

Инновация - жаңалық енгізу, жаңарту.
Институализация - саяси қозғалыс немесе құбылыстың тəртіпке

келтірілген, ұйымдасқан мекемеге айналуы.
Интернационализм - мемлекеттердің, ұлттардың, халықтардың немесе

таптардың, əлеуметтік топтардың мүдделері бірігуіне негізделген саясат.
Интеграция - мемлекетаралық саяси, экономикалық, əскери жəне т.б.

одақтардың құрылуы. Оның негізінде ортақ мүдде, саяси қатынастардың
жақындасу, бірлесуге тырысу үрдісі жатыр.

Интерпелляция - үкіметке немесе оның жеке мүшесіне белгілі бір
мəселе жөнінде я оның жалпы саяси бағыты туралы түсініктеме беруді талап
еткен депутаттардың ерекше сұрауы. Əдетте, ол қоғамды алаңдататын маңызды
деректер туралы қойылады. Сондықтан ол сұрақтың туу себебі жəне қашанға
дейін жауап берілуі мерзімі көрсетіледі. Егер берілген жауап қанағаттанарлық
болмаса, үкіметке сенім білдірмеу мəселесі туу мүмкін.

Инфляция - ақшаның сатып алу қабілетінің ұзақ уақытқа төмендеу
процесі.

Иренология - бейбітшілік туралы ғылым.

К

Капитал - 1) өндірісте қолданылатын жабдықтардың, тұрақтардың,
құрал-саймандардың жиынтығы; 2) жабдықтарды, тұрақтарды жəне құрал
жабдықтарды алу үшін орналған қаржы.

Капитализм - Феодализмді алмастырған адамзат қоғамның даму сатысы.
Кадрлық партиялар - қатарына сайлаушылардың 10 %-тен кемі ғана

болатын, мүше саны аз партиялар. Олар ұйымшылдығымен жəне тəртібімен
көзге түседі. Мысалы, Австрия халық партиясы, Англия консерваторлар
партиясы, Германия Федеративтік Республикасының одағы, Жапония
либералдық - демократиялық партиясы, Швеция орталық партиясы т.т.

Квитэссенция - бір мəселенің ең бастысы, ең өзектісі, нағыз мазмұны.
Кворум - құрылтайшы органның жұмысын бастау немесе шешім

қабылдау үшін оған қатысушылардың қажетті саны. Ондай саны жетіспей
қабылданған мəжіліс шешімі заңсыз болып саналады.

Квота - рұқсат етілген бір шараның тиісті бөлігі, мөлшері, үлесі.
Мысалы, сайлаушылардың пропорционалдық жүйесінде округ бойынша бір
үміткерді сайлау үшін қажетті дауыс. Ондай үлес есебі көшіп келушілерге,
шетел тауарларын кіргізуге жəне т.с.с. қойылуы мүмкін.

Келісім - мəжіліске қатысушылардың немесе саясаттың басқа
субъектілердің келісімі негізінде қабылданатын шешім.
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Клина – өздерінің жеке бастарының мақсаттарына жетуді, барынша
баюды көздеген билік басындағы сыбайлас адамдар тобы. Олар осыған орай
шешімдер қабылдаттырып, қоғамның барлық саяси өміріне нұқсан келтіруі
мүмкін.

Коалиция - 1) ортақ жауға қарсы екі немесе одан да көп елдердің жасаған
одағы; 2) мемлекеттік билікті жүзеге асыру үшін немесе бірлесіп іс-əрекет
жасау мақсатымен партиялардың я қоғам қайраткерлерінің бірігуі, келісімі.
Коммунистік партиялар - К. Маркстің ілімін басшылыққа алатын партиялар.
Жеке меншіксіз, тапсыз қоғам құруға тырысады. Мысалы, Қытай, Солтүстік
Корея, Куба, бұрыңғы КСРО. Батыс елдерінде мұндай партиялардың
айтарлықтай салмағы жоқ.

Конвергенция - ғылыми-техникалық революцияның шарықтап,
дамуының нəтижесінде капиталистік жəне социалистік жүйелер түбінде осы
ғасырдың 50-60 жылдарында Батыстың Р. Арон, Дж. Гелбрейт, У. Раслоу
сияқты белгілі əлеуметтанушылары салды.

Конгресс - 1) съезд. Көбінесе халықаралық сипатта болады. Мысалы,
бейбітшілік күштерінің Дүниежүзілік конгресі. 2) заң шығарушы органның аты.
Мысалы, АҚШ-та жəне т.б. Латын Америкасы елдерінде; 3) кейбір елдердегі
қоғамдық-саяси ұйымдар.

Консерватизм - 1) тарихи қалыптасқан саяси жəне қоғамдық өмірді
өзгеріссіз сақтауға тырысқан əлеуметтік- саяси көзқарастар, теориялық жүйесі;
2) консервативтік партиялардың ұстаған бағдарламалық бағыты.

Консервативтік партиялар - қазіргі əлеуметтік өмірдің негізгі сипат,
ереукшеліктерін тұрақты сақтап қалғысы келетін партиялар. Негізінен ірі
буржуазияның мүддесін қорғайды. Əлеуметтік теңсіздікті сақтағысы келеді,
азаматтық ар-намысты, пікірталасты, ынтымақтастықты жақтайды. Мысалы:
АҚШ-тың Республикалық партиясы, Германияның Христиандық əлеуметтік
одағымен Христиандық-демократиялық одағының блогы, Ұлыбританияның
консервативтік партиясы.

Конституция - мемлекеттік жəне қоғамдық құрылыстың негізгі
қағидаларын, принциптерін білдіретін негізгі заң.

Конституциялық сот - бірқатар елдерде конституциялық ережелердің
бұрмаланбауын, басқа шығарылған заңдардың соған сəйкес келуін тексеретін
сот органы.

Конфедерация - өздерінің кейбір амал-əрекеттерін үйлестіріп, белгілі бір
мақсаттарды жүзеге асыру үшін бірлескен егеменді елдер одағы. Онда
жалпыодақтық азаматтық немесе одаққа кірген мүшелердің бəрін міндетті
түрде заң шығарушы билік болмайды. Оның алғаш шешімдері оған енген
елдердің бекітуінен өтуі керек. Ол өмірде сирек кездеседі. Мысалы, ол 1848
жылға дейін Швейцарияда, 1778-1787 жылдары Солтүстік Америка
штаттарында болды. Қазір соған ұқсас құрылымды Еуропалық Одақ құрмақ
ойы бар.

Конфликт - қарама-қарсы күштердің, партиялардың, көзқарастардың,
мақсат-мүдделердің бір-біріне қайшы келуі. Ол өрістеген кезде арты шешілмес
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қатты дау-жанжалға, ал саяси шиеленіс саяси дағдарысқа əкеліп соқтыруы
мүмкін.

Конфликтология - əлеуметтік дау-жанжал, шиеленістердің мəнін,
табиғатын, зардаптарын  зерттеуге, оларды алдын-ала болжауға арналған ілім.

Конформизм – іштей келіспесе де, көпшіліктің ой-пікірі, көзқарастарын
икемделу, əсіресе билік басындағы адамдардың ығына жығылып бейімделу.

Конфронтация - əлеуметтік-саяси жүйелердің, əскери одақтардың,
мемлекеттердің арасындағы немесе бір елдің ішіндегі əр түрлі саяси күштердің
қарама-қарсылығы.

Кооптация - белгілі бір сайланбалы органға қосымша жаңа мүшелерді
сайлаушылардың дауыс беруінсіз осы органның шешімімен кіргізу.

Коррупция - 1) мемлекеттік жəне саяси қайраткерлерді, министрлерді,
парламент мүшелерін, шенеуніктерді жəне т.б. параға сатып алу; 2) лауазымды
адамдардың жеке басын байыту мақсатында өз қылмыстық жолмен
пайдалануы, парақорлығы, сатылғыштығы.

Көппартиялық - мемлекеттік билік үшін күрес барысында бірнеше саяси
партиялардың əр түрлі мүдделері мен пікір алалығын пайдалана отырып
басқару түрі. Оның жағымды жəне жағымсыз жақтары бар. Жағымды
жақтарына саяси мəселелер жан-жақты қаралады, үкіметті тиімді жұмыс істеуге
мəжбүр етеді, бюрократияның өрістеуіне тежеу салынады. Бəсекеші партияны
жеңу үшін партияның ішінде керекті тəртіп орнатылады. Саяси күресте
кездейсоқ емес, шын мəнінде талантты адамдар шығып, басқарушы органдарға
ұсынылады. Жағымсыз жағы - өмірдегі көп мəселелерге өз партиясының
тұрғысынан ғана қарауы.

Күш қолданбау саясаты - саяси, əлеуметтік мəселелерді күш қолданбай
шешуге тырысушылық. Оны жақтаушылар өз жұмысында адамгершілік, жалпы
халықтық принциптерді басшылыққа алады.

Қ

Қоғамдық-саяси ұйымдар - халықтың белгілі бір тобының мүддесін
білдіріп, қорғайтын, алдына қойған əлеуметтік мақсатқа жету үшін ерікті түрде
мүшелілікке кірген, оған материалдық көмек көрсететін, өзін-өзі басқаратын
адамдардың бірлестігі.

Құқықтық мемлекет - демократиялық жолмен қабылданған заң
үстемдік ететін, оның алдында бəрі де тең саналатын, жеке адамның құқықтары
жан-жақты қамтамасыз етілетін мемлекеттік құрылыс. Мұнда заңдар халықтың
еркін білдіреді жəне оларды барлық адам, мемлекеттік органдар мен мекемелер
орындауға міндетті. Билік шын мəнінде бөлінеді. Олардың міндеттері мен
қызметтеріне шек қойылады, өзара бақылау қамтамасыз етіледі. Адам
алдындағы кең өріс алады. Бұл мемлекетте адамның адамгершілік қасиеттері,
борыш сезімі, жауапкершілігі жоғары дамиды.

Қырғиқабақ соғыс - екінші дүниежүзілік соғыстан кейін басталып,
80-жылдарға дейін созылған социалистік жəне капиталистік жүйелер
арасындағы халықаралық шиеленіс қатынастары.
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Қысымшы топтар - билік институттарына мақсатты ықпал ету арқылы
өз мүдделерін қанағаттандыруға тырысқан қоғамдық бірлестіктер. Олар
мемлекеттік органдарға идеологиялық ықпал жасаудан бастап, сатып алуға
дейінгі қысым көрсетудің алуан түрлілігін пайдаланады. Бұл топтар өз
аттарынан лоббистік ұғымдар, мүдделі топтар деп атайды. Олар көбінесе
мүдделердің ортақтығы негізінде жəне бұл топтар мен билік органдарының
арасында байланыс болғанда пайда болады.

Л

Легитимділік - халықтың үстемдік етіп отырған саяси билікті
мойындауы, оның заңдылығы мен шешімдерін растауы. Демократиялық
жағдайда мемлекеттік билік легитимді болуы үшін, ол халықтың қалауы
бойынша қалыптасуы жəне көпшіліктің еркіне сай орындалуы керек. Яғни,
мемлекеттік биліктің иесін тура немесе жанама түрде белгілеп бір мерзімге
халық сайлайды жəне оның жұмысын бақылап отыруға мүмкіндік болуы қажет.
Екіншіден, мемлекеттік билік конституциялық қағидаларға сəйкес жүзеге
асырылуы тиіс. М. Вебер легитимділіктің үш түрін көрсетті:

1. Əдет-ғұрып; 2. Харизмалық; 3. Ақыл - парасат.
Либерализм - 1. Жеке адамның саяси жəне экономикалық құқықтарын

мақұлдап, мемлекеттің экономикаға араласуын шектеуге тырысатын ілім, саяси
бағыт. 2. Бірқатар елдерде орта топтың мүддесін қорғайтын либералдық
партиялар. Олар нарықтық экономиканы, еркін бəсекелестікті, халықтың
əлеуметтік қамтамасыз етілуін, халықаралық қауіпсіздікті жəне т.б. жақтайды.

Лобби - белгілі бір заң жобаларына, қабылданатын шешімдерге ықпал ету
мақсатында əрекет ететін ерекше саяси ұғым. Ол қысымшы топтың бір түріне
жатады. Саяси, қоғам қайраткерлерімен жақсы қатынастар орнатып, солар
арқылы үкіметтің табысты тапсырмаларын алуға, заң жобаларына өздеріне
керекті өзгерістер жасауға жəне т.с.с. күш салады. Бұл мақсатта неше түрлі
əдіс-тəсілді пайдаланады.

Лояльдық - өкіметті, оның заңдарын, қаулыларын қасиеттеу, орындау.
Люмпен - қоғамның азғындалған бөлігінің жалпылама аты. Оған

қаңғыбастар, қайыршылар, жезөкшелер, қылмыскерлер жəне т.с.с. жатады.

М

Мажоритарлық жүйе - сайлау нəтижесінде үміткерлердің округ
бойынша көпшілік дауыс беруі.

Макиавеллизм- алға қойған мақсатқа жету үшін амал-айланың қандай
түрі болмасын пайдалану тəсілі. Оның негізін салған Италиянның
саясаттанушысы Н. Макиавелли (1469-1527) елдің басын біріктіріп, бірлігін
сақтау үшін патшаларға жауыздық жасауға да, күш сақтау үшін жұмсауға да
кеңес береді.
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Маманданған көпшілік - қоғамдық саяси өмірдің ең маңызды
мəселелері жөнінде сайлаушылардың үштен екі немесе төрттен үшінің дауыс
беруінің негізінде шешім қабылдау тəртібі.

Мандат - 1. біреудің уəкілдігін куəландыратын құжат; 2. қайсыбір жерде,
елді мекенде елді басқару үшін берілетін құқық.

Манифест - 1.маңызды оқиға немесе шаралар туралы салтанатты жария
ету, жоғарғы өкіметтің халыққа үндеуі. 2. Саяси партия, қоғамдық ұйымдардың
жəне т.б. оң көзқарастарын, бағдарламаларын жəне шешімдерін баяндаған
үндеуі.

Манифестация - бір іске, оқиғаға, билеушілердің саясатына тілектестігін
не қарсылығын білдіру үшін көпшілік болып қыр көрсету.

Маргиналдар - белгілі бір себептерге байланысты қоғамның негізгі
əлеуметтік тобына, табына кірмей қалған аралық жағдайдағы адамдар. Мысалы,
ауылдан жұмыс іздеп қалаға келген жастар. Олар бір жағынан ауыл өмірінен
қол үзген, екінші жағынан қаланың өмір салтын, мəдениетін игеріп, сіңбеген.
Осылайша əредік жағдайға душар болады. Мұндайларды маргиналдар дейді.
Олардың көбінің тұрақты тұратын орны жоқ, жұмыс орны да анықталмаған,
белсенді саяси өмірге тартылмаған. Сондықтан олар қылмыс не басқа
арандатушылық əрекеттерге оңай ілесіп кетеді. Маргиналдарға этникааралық,
нəсіларалық некеге түскендер де жатады. Мысалы: метистер.

Марксизм - өзара байланысты философия, саяси экономика, ғылыми
коммунизмнен тұратын ілім. Ол социалистік революция нəтижесінде
пролетариат диктатурасын, екі кезеңнен тұратын коммунистік қоғамды
орнатуды мақсат етті. Қоғамдық-экономикалық формация теориясын ашты. Ол
бойынша жаңа өндіргіш күштер мен күші өткен өндірістік қатынастардың
арасында жанжал шығып, əлеуметтік революцияға əкелді. Нəтижесінде бір
формация екіншімен ауысады. Сонымен адамзат дамуының ең биік сатысы деп
саналады. Дегенмен, марксизм əлеуметтік жəне саяси процестерге жеңіл-желпі,
тұрпайы қарады, таптық мақсатқа жетуге қан төгісті тап күресіне басымдық
берді, қоғам дамуының ағымына қарай икемділігі шамалы болды.

Мəміле - дау-жанжалға қатысушы жақтардың өзара кешірімділік білдіріп,
ымыраға келуі.

Мафия - күш жұмсау, қорқыту, бопсалау, сатып алу, өлтіру сияқты
заңсыз амал-əрекеттер арқылы өз мақсатарына жетуі үшін ұйымдасқан құпия
қылмыстық топ, сыбайластар.

Мəртебе - азаматтың, мемлекеттік органның халықаралық ұйымның жəне
т.с.с. құқықтық орнын білдіретін құқықтар мен міндеттер жиынтығы.

Мемлекет – белгілі бір аумақ шеңберінде адамдардың əлеуметтік топтар,
таптар мен бірлестіктердің қатынастары мен қызметтерін ұйымдастыратын,
бақылайтын қоғамның саяси жүйесінің негізгі элементі. Мемлекеттің ерекше
өкімен аппараты болады. Ол бүкіл қоғам атынан ресми істерді жүргізуге
құқылы. Оның заңдарын сол ертедегі адамдардың бəрі сыйлайды жəне
орындауға тиіс. Егер орындалмаса, оның ырықсыз көндіруге қақысы бар.
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Мемлекеттік билік - барлық адамдарға міндетті заңдарды шығаруға
жеке-дара құқығы бар, заңдар мен ұйымдарды сақтау үшін ерекше күштеу
аппаратына сүйенетін саяси биліктің түрі.

Меморандум - дипломатиялық хат жазысудың бір түрі. Ол жүргізілетін
келіссөз мəселелерінің заңдылық жақтарын дамытады, негіздейді.

Ментолитет - 1) ойдың бағыты, жүйесі, ақыл шабыты, құрылымы; 2)
адамның, топтың, таптың, халықтың дүниетанымы, өмірге, саясатқа, билікке
қатынасы; 3) рухани өмірдің ерекшелігі.

Метрополия - қол астында колониялары бар мемлекет.
Милитаризм - жаппай қарулану, соғысқа əзірлену, ішкі жəне сыртқы

мəселелерді қарулы күшпен шешуге тырысқан саясат.
Модернизация - қазіргі, жаңа жағдайға байланысты жаңару, өзгеру,

икемдеу. Саясатта саяси жүйенің, əдіс тəсілдердің,бағдарлама, тұжырымдардың
өзгеруі. Заман талабына сай жаңару қоғамның жылдам дамуына мүмкіндік
беріп, тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Ондай өзгерістер жасалмаса, саяси
тоқырауға ұшырауға болады.

Монархия - мемлекеттің жоғарғы өкімет билігі жеке-дара бір билеушінің
қолында болып, ол əкеден балаға мұра ретінде қалатын түрі. Оны хан, патша,
император, король, сұлтан, шах жəне т.б. деп атауы мүмкін. Монархия өз
кезегінде абсолюттік жəне конституциялық болып екіге бөлінеді. Абсолюттік
монархия деп жоғарғы өкімет билігі бүтіндей, тұтас, формальды түрде де
шектелместен бір адамның қолында тұрған қоғамдық құрылысты айтады.
Конституциялық монархияға монархтың билігі заң шығаратын билік
парламентпен шектеледі. Ондай елдерге Бельгия, Голландия, Дания, Жапония,
Иордания, Ұлыбритания жəне т.б. жатады.

Мораторий - ішкі жəне сыртқы міндеттемелерді орындау уақытша
тоқтату, үзіліс жариялау.

Муниципалитет - 1) кейбір елдерде өзін-өзі басқаратын аумақтық
қоғамдастықтың, жергілікті өзін-өзі басқару органы. Оның өз меншігінің заң
шығаратын, салық салатын жəне т.б. құқықтары бар; 2) Кей елдерде кездесетін
төменгі əкімшілік-аумақтық бөлік; 3) Муниципалитеттің орналасқан үйі.

Мэр - муниципалитеттің бастығы.

Н

Нəсіл - шығу тегіне жəне əр түрлі тұқым қуалайтын ерекшеліктеріне
байланысты бірлескен адамдар тобы. Негізгі нəсілдерге негроидтар,
монғолоидтар жəне европоидтар жатады. Негроидтар терісі қара, шаштары
бұйра келеді, монғолоидтардың терісі сары, шаштары тік жəне қара болады.
Европоидтардың терісі ақ келеді. Олардың бұлай бөлінуіне өте ерте замандарда
тұрмыс кешкен табиғи жағдайлары себеп болады.

Нəсілшілдік - əр түрлі нəсілдерді ақыл-есі, психологиясы жағынан тең
санамай, оларды жоғарғы жəне төменгі нəсілдерге бөлетін ғылымға жат
көзқарас, идеология. Оны жақтаушылардың ойынша, нəсілдік ерекшеліктер
қоғамның тарихы мен мəдениетіне шешуші ықпал етеді. Олар өркениеттілікті
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тек жоғары нəсілдің өкілдері жасайды, сондықтан солар билеп төстеуі керек
деп пайымдайды. Мұндай теория бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін
Германияда кең тарады. Қазір еврейлер өздерін басқа халықтардан артық санап
жүр. Шын мəнінде, қоғамдық немесе жаратылыстану ғылымдарының
дəлелдеріндей, адамзаттың биологиялық жəне тарихи дамуына нəсілдік
ерекшеліктер елеулі əсер етпейді.

Нигилизм - жалпы қабылданған заңдық ережелер, қоғамдық саяси
өмірдің тəртіптерін жəне т.с.с. жоққа шығару. Саясатта оны жақтаушылар
қалыптасқан саяси қазыналарға, партиялар мен саяси қайраткерлердің іс-
əрекетіне қарсы болып, қабылдамайды.

Нонсенс - қатыгездік, артық кетушілік.
Нота - бір мемлекеттің екінші мемлекетке ресми дипломатиялық хаты.

Нота алмасу арқылы кейде халықаралық келісім де жасалады.
Нувориш - сауда-саттық жəне т.с.с. тəсілдер арқылы тер төкпей тез

байыған адам. Əдетте, ондайлар қоғамның жоғарғы сатыдағыларымен тіл
тауып, билік басына келуге, қоғамдық өмірге əсер етпеуге тырысады.

О

Обструкция - белгілі бір шараларға, шешімдерге, заң жобаларын қарсы
наразылық білдіретін, кедергі жасап, қабылдамауға тырысудың бір түрі.
Мысалы, мұндайда депутаттардың бір бөлігі келіспегендіктен шу көтеруі,
орнынан айқай салуы, тұрып кетуі мүмкін.

Объект - субъектінің танымдық жəне басқа іс-əрекеті бағытталған зат.
Саясаттанудың объектісіне саясат əлемі жатады.

Одақ - жалпы саяси мақсаттарға жету үшін ұйымдасқан бірлестік.
Парламентте партиялардың депутат тобы қандай болмасын бір заңды қолдау
немесе қабылдау үшін блоктар құруы мүмкін. Сайлау науқаны кезінде саяси
мақсаттарды, көзқарастары жақын партиялар бірігіп, іс-əрекет жасамақ болып
өзара келіседі. Экономикалық, əскери жəне т.б. мəселелерді шешу үшін
мемлекетаралық одақтар құрылады.

Оккупация - бір елдің жерін екінші мемлекеттің əскер күшімен уақытша
басып алуы. Онда сол мемлекет өкімет билігі жойылады, басқару органдары
оккупациялық əскери күштердің əкімшілігіне беріледі.

Олигархия - саяси жəне экономикалық билік азғантай топтың қолында
тұрған биліктің түрі. Немесе, сол үстем топтың өзі. Ондай билік қаржы
саласында да болуы мүмкін. Сондықтан қаржы олигархиясы деп аталады.

Оппозиция - 1) саясатқа, саяси іс-əрекетке, қайраткерге қарсылық
көрсету; 2) партияның не оның бір бөлігінің билік етуші элитаға, көпшіліктің
немесе үстемдік етуші пікірге қарсы тұруы. Демократиялық елдерге
парламенттік оппозицияны əдеттегі, дұрыс жағдай деп санамайды. Олар
билеушілерге қарсы тежемелік, тепе-теңдік қызмет атқарады.

Оппозициялық партиялар - өздерінің конституциялық құқықтарын,
парламент мінбесін, бұқаралық ақпарат құралдарын пайдаланып, белгілі бір
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қоғамдық пікір тудыру арқылы билеуші партияға ықпал жасауға тырысқан
партиялар. Олар басқарушы партияның саясатына сын көзбен қарайды.

Охлократия - қоғамдық өмір жағдайына қанағаттанбай мемлекеттік
мекемелерді басып алып, ойран салған, демократияны теріс түсінген тобыр
билігі.

Ө

Өктемшілдік - жеке адамның билігіне негізделген, басқаруда күшке
сүйенетін мемлекеттік-саяси тəртіп. Мұнда атқарушы билік үстемдік етеді.
Парламент болғанымен ол кеңесті органға айналады. Тоталитарлық тəртіппен
салыстырғанда мұнда көпшілік партия, бірыңғай идеология болмайды жəне
экономика бақылауға алынбайды. Тоталитарлық тəртіптің басқа белгілері
негізінен сақталады. Ол көбінесе саяси жағдайға белсене араласатын əскер
күшіне сүйенеді. Мемлекеттің сайлау органдары шектеледі.

Өркениеттілік - 1) қоғамның, адамзаттың материалдық жəне рухани
даму деңгейі. 2) мəдениеттің синонимі 3) Л. Морган, Ф. Энгельстердің
көрсетуінше, қоғам дамуына варварлықтан кейінгі сатысы.

Өкіметті бөлу - өкіметті іске асыру принципі мен механизмі. Соның
негізінде уəкілеттілік пен функцияны дифференциалдауды қамтамасыз ету,
саяси институттарды үйлестіру, кооперациялау жəне оптималды үйлестіру.

П

Пакт - халықаралық келісім.
Парадигма - жасалатын өзгерістердің нəтижесінде туатын болашақтағы

қоғамдық құбылыстың үлгісі, бейнесі. Сонымен қатар, өз пікірін, көзқарасын
салыстырып, дəлелдеу үшін тарихтан алынған мысал ретінде де қолданылады.

Парафинирование - халықаралық келісімге уəкілдердің алдын ала қол
қоюы жəне оның жеке баптарын мақұлдау арқылы жасалған келісім жəне оны
қолдану.

Паритет - мемлекеттер арасындағы саяси жəне əскери қарулы күштердің
тепе-теңдігі.

Парламент - жоғарғы сайланбалы өкілдік жəне заң шығаратын орган. Əр
елде əр түрлі аталады.Мысалы, АҚШ-та, Польша мен Финляндияда-сейм. Краш
пен Түркияда-мəжіліс, Германияда-федералдық жиналыс, Израильде-кнессет,
Норвегияда-стартинг, Ұлыбританияда-Парламент, Францияда-Ұлттық жиналыс
дейді.

Парламенттік Республика - конструкция бойынша жоғарғы билік иесі
парламент болып саналатын мемлекеттік құрылыстың түрін айтады. Мұнда
үкіметті парламент қалыптастырады, соған сондықтан тəуелді болады.
Парламент бюджетті бекітеді, халықты белгілейді, соттарды құрады,
халықаралық келісімшарттарды қабылдайды, соғыс аша алады, əскерлерді
қамтамасыз етеді жəне т.с.с. айналады. Көптеген елдердің парламенті екі
палатадан тұрады.
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Пауперизм - біраз халықтың қайыршылануы, жаппай жарлы-
жақсыбайлық.

Пацифизм - соғыстың қандай түріне болмасын қарсы
тұрып,бейбітшілікті жақтайтын ағым, қозғалыс. Ол XIX ғасырдың жартысында
пайда болды.

Перманенттік - тұрақты, үздіксіз жалғаса беретін. Мысалы, К. Маркс
перманенттік революция туралы айтқан болатын.

Петиция - жазбаша жоғарғы үкіметке жолданатын ұжымдық түрде
жазылған өтініш.

Плебисцит - ерекше маңызды мəселе туралы барлық халықтық пікірін
сұрау, анықтау.

Плутократия - 1) мемлекеттік билік байларға бағынышты болған саяси
құрылыс; 2) байлардың билігі; 3) ақшаның үстемдігі.

Позиция - 1) белгілі бір мəселеге, іске ұстанған көзқарас пікір.
2) орналасу орны, бағыт.

Полемология - соғыстың жəне қарулы қақтығыстың себептерін,
мəнін,ерекшелігін, зардап салдарын жəне т.с.с. жан-жақты зерттейтін ғылым.

Полис - ежелгі грек елінде қоғам мен мемлекеттің саяси экономикалық
ұйымы, мемлекет қаласы.

Прагматизм - алға қойылған мақсатқа іс жүзінде жету үшін ұстаған
бағыт. Көбіне адамгершілік қағидаларымен санаспай, нақтылы нəтижеге жетуге
тырысады.

Преамбула - халықаралық келісімнің,конституция, декларация жəне т.б.
заңсыз құжаттардың кіріспе бөлімі.

Президент - 1) республикалық басқару орын алған елдердегі белгілі бір
мерзімге сайланған мемлекет басшысы. 2) сайлап қойылатын басшы, қоғамдық,
ғылыми мекемелердің, коорпорация, компания жəне т.б. төрағасы.

Президенттік басқару - 1) конституцияда көрсетілген өзін өзі басқару
институттары қызметтерін тоқтатып, əкімшілік бірлестіктердің басшылықты
президент тағайындаған өкілдер арқылы жүргізуі. 2) конституцияда
көрсетілгендей президентке мемлекет шеңберінде төтенше өкілеттік беру.
Əдетте, мұндай жағдайда демократиялық институттар қызметтерін тоқтатады.

Президенттік республика - конституция бойынша жоғарғы билікті
президент жүргізетін республикалық басқарудың түрі. Президент өкіметті өзі
тағайындайды жəне өзі басқарады. Мұндай билік алғаш рет АҚШ-та орнады.
Біздің Қазақстан Республикасында да билік түрі осындай.

Прерогатива - белгілі бір мекеменің немесе лауазымды адамның жеке-
дара құқығы. Мысалы, президенттің немесе парламенттің заң негізінде
бекітілген құқықтары бар.

Пресс-конференция - белгілі бір мəселені баяндап, түсіндіру үшін
мемлекет саяси жəне қоғам қайраткерлерінің баспасөз өкілдерімен кездесуі.

Престиж - қоғамда қалыптасқан нормаларға сəйкес беделді, абыройлы
орын, лауазымды адам, қоғамдық – саяси мекеме, əлеуметтік жағдай.

Прогресс - алға қарай үдеп, дамуды білдіретін бағыт.
Пролонгация - белгілі бір саяси келісім шарттың мерзімін созу.
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Промульгация - мемлекет шеңберінде жасалған жаңалық, өзгерісті
жариялау.

Протекториат - күшті мемлекеттің əлсіз мемлекетті формальды түрде
қамқорлыққа алуы. Көбіне мұндай жағдай əлсізді толық жаулап, жерін қосып
алудың амалы болып шығады. Мысалы, XX ғасырдың бас кезінде Жапония
Кореяны алдымен протекторат етті, кейін оны өзіне қосып алды.

Протекционизм - 1) ұлттық экономиканы шетелдік бəсекелестерден
қорғау үшін жүргізілген мемлекеттік саясат; 2) жақсы қызметкерлерге
білімділігі, қабілеттілігі, іскерлігіне қарай емес, тамыр-таныстығы арқылы
орналасу немесе билік басындағы адамдардың өздеріне керек істерге
қамқорлық жасауы.

Р

Радикализм - партияның, қозғалыстың, фракцияның, жеке басшының
жəне т.с.с қоғамда қалыптасқан жағдайды өзгертуге мақсатымен жасалатын
батыл іс-əрекеті, қимылы. Əдетте, оппозициядағы күштер билік
басындағылардың қызметін тартыншақтық, жасқаншақтық, баяулық жасап
отыр деп кінəлайды.

Ратификация - мемлекеттер арасындағы жасалған шартты жоғарғы
өкімет орындарының бекітілуі. Бұған кейін мемлекеттер ратификациялық
грамота деген құжатпен алмасады да, келісім-шарт күшіне енеді.

Реабилитация - жазықсыз айыпталған адамды ақтап, жақсы атын
қалпына келтіру.

Реакция - 1) белгілі бір əрекетке жауап ретіндегі іс-қимыл; 2) қоғамдық
прогреска қарсы бағытталған, күні өткен тəртіпті орнатқысы келетін саясат. Ол,
əдетте, жаппай зорлық-зомбылық, күш жұмсаудың, экономикалық саяси езгінің
күшеюіне, еркін ой-пікірді қудалауда көрініс береді.

Реакциялық партиялар - қоғам дамуындағы өтіп кеткен формацияларға
немесе дəуірлерге қайтып оралуды көксеуші партиялар.

Реваншизм - жеңілген мемлкеттің жаңа соғыс арқылы бұрынғы жерін
қайтаруға немесе саяси күштің алғашқы жағдайды қалпына келтіруге
тырысады.

Революция - қоғамның барлық əлеуметтік-экономикалық саяси
құрылымындағы түбегейлі сапалы төңкеріс. Оның біртіндеп, ақырын дамитын
эволюциядан жəне ішінара өзгерістер жасайтын реформадан айырмасы зор. Ол
көпшілік күштерді қозғалысқа келтіріп, революциялық ситуацияны тудыратын
объективтік өзгерістер нəтижесінде пайда болады. Оның қозғаушы күшіне
үстемдік етіп отырған қоғамдық құрылысты құлатып, одан жоғары прогресті
құрылысты орнатқысы келген таптар, əлеуметтік топтар жатады.
Революциялық құрылыстың субъектісіне жəне оның алға қойған мақсатына
байланысты революцияны буржуазиялық, буржуазиялық-демократиялық, ұлт-
азаттық жəне т.с.с. етіп бөледі. Революция қоғамның дамуын орасан зор
жеделдетеді.
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Революциялық партиялар - қоғамдық өмірді түбегейлі өзгертуге
тырысқан партиялар.

Регент - монархиялық елдерде монархтың жасы толмағандығына, ұзақ
науқасқа шалдығуы немесе орнында болмауына байланысты мемлекеттік
уақытша басқаруға тағайындалған адам.

Регресс - кері шегінушілік, дамуда туындаған құлдыраушылық, өзгерістің
нашар жаққа бет алуы.

Резиденция - мемлекет немесе үкімет басшысының, ірі əкімшілік
қызметті атқарушы адамның тұрақты орны. Онда жоғарғы деңгейдегі саяси
қайраткерлер кездесіп, маңызды шешімдер қабылданады. Ол жазғы, қысқы,
қаланың сыртындағы болып жəне т.с.с. болуы мүмкін.

Реидеологизация - ішкі жəне сыртқы саясатты жүргізгенде
идеологиялық нұсқауларды, қазыналарды басшылыққа алу. Ол
идеологиясыздануға қарсы теория ретінде Батыс елдерінде осы ғасырдың
70-80-жылдарында пайда болды.

Рейтинг - ұйымның, мекеменің, жеке адамның іс-əрекетін, қызметін
бағалағанда оның қандай дəрежеде екендігін білдіретін сандық көрсеткіш. Ол
сайлау, сұрақ-жауап жəне т.б. көрсеткіштер негізінде жасалады.

Репарация - соғысты бастап, бірақ жеңіліп қалған мемлекеттің жеңген
мемлекетке толық немесе жарым-жартылай соғыс шығынын төлеуі.

Репатриация - соғыс кезінде тұтқындалған адамдардың, босқындардың,
саяси жəне т.с.с. себептермен басқа жерге қоныс аударғандардың өз еліне қайта
оралуы.
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