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Abstract. All ethnic groups are substantially united; this unity is provided by united – deep – human 

essence and growing from it general, though ethnically specific, with culture universals. Historical 
experience and the present situation in the world staticizes needs of humanistic spiritual and practical 
transformation of the social reality for the sphere of the interethnic relations. The humanity, consent and 
tolerance, values and ideals which promote all-civil and ethnic consolidation of the Kazakhstani society, 
formation of culture of the interethnic relations, international tolerance and mental compatibility as only 
on this basis overcoming negative tendencies in the spiritual and moral sphere is possible have to be a 
basis of public representations and installations. 
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Түйін. Барлық этностар субстанциалды тұтас; бұл тұтастық мәдени әмбебаптылықпен 

қамтамасыз етіледі. Ұлтаралық қарым-қатынас саласындағы гуманизм этникалық тамырлары 
мен нәсілдік ерекшеліктеріне қарамастан адамның тұлға ретіндегі құндылығын, оның еркін 
дамып, өз қабілеттерін көрсету құқықтарының шартсыздығын мойындауды талап етеді. 
Гуманистік ұлттық саясатты жүргізу дегеніміз – ұлтаралық қарым-қатынастарды барлық 
интернационалдық өзара әрекетке қатысушылардың мүдделерін ескеріп, реттеу деген сөз. 
Этноұлттық саясаттың гуманистік стратегиясы жалпы адами басымдылықтарды, құндылықтарды, 
рухани бастауларды жүйелі жүзеге асыруды, қазіргі саяси және экономикалық пайдадан гөрі, 
адамгершілік стимулдардың басымдылығын  білдіреді. 
Түйін сөздер: этнос; ұлт; құндылық; дағдарыс; этносаралық қарым-қатынас; ұлтаралық қарым-
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Аннотация. Все этносы субстанциально едины; это единство обеспечивается единой – 

глубинной – человеческой сущностью и вырастающими из неё всеобщими, хотя и этнически 
специфичными, универсалиями культуры. Исторический опыт и нынешняя ситуация в мире 
актуализирует необходимость гуманистического духовно-практического преобразования 
социальной действительности в сфере межэтнических отношений. Основу общественных 
представлений и установок должны составлять гуманность, согласие и терпимость, ценности и 
идеалы, которые способствуют общегражданской и этнической консолидации казахстанского 
общества, формированию культуры межэтнических отношений, межнациональной 
толерантности и ментальной совместимости, так как только на этой основе возможно 
преодоление негативных тенденций в духовной и нравственной сфере.  
Ключевые слова: этнос; нация; ценности; кризис; межэтнические отношения; 

межнациональные отношения; единство; согласие. 
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Этносаралық қарым-қатынастың құндылықтық негіздері 
 

Сағиқызы Аяжан 
 

Кіріспе. Адамзат ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастап қазіргі кезеңге 
дейін көптеген өзгерістер кезеңін бастан өткеруде. Жаһандық дағдарыстардың 
әрбірі жақын болашақта орны толмас жаһандық апатқа ұшырататын тұтас 
топтамасы пайда болды. Тек қана жүздеген жылдар бойы табиғатқа 
жыртқыштық-пайдагерлік тұрғыдан қатынас жасау ғаламдық экологиялық 
дағдарысқа әкелгенін көрсетсе де жеткілікті. Ең өкініштісі – мемлекеттер оған 
қарсы тұру үшін күштерді біріктіру мәселесінде бір шешімге келе алмай отыр. 

ХХ ғасырдың екінші жартысында ғаламдық көлемде діни киім жамылған 
терроризм жайылды. Өкінішке орай, олармен күрес жеңіске жеткізбей тұр. 
Жаппай қару шығару жалғасуда. Жаппай қырып-жою құралдарының жаңа 
түрлері, соның ішінде қолдануы халық үшін де, қоршаған орта үшін де 
зардабын тигізетін сейсмикалық, климаттық, психотроптық және т.б. қарулар 
жасалынуда.  

Дағдарыс адамзаттың рухани саласын да қамтуда.  
Осылардың барлығына әлемдік екі үрдістің қақтығысы өз таңбасын 

қалдыруда: 1) бүкіл адамзатқа көзделген (ХІХ ғ.жергілікті тарихтың әлемдік 
тарихқа) әдейі бағытталмаған және реттелмеген жаһандану (глобализация) 
үрдісі, мен 2) жаһандық (глобализм) үрдіс. Бұл үрдістер бірін бірі жоққа 
шығарады. Қазіргі уақытта екіншісі басымдық танытуда. Жаңа либерализм мен 
мондиализм қағидаттарын ұстанып, ұлттық мемлекеттер мен мәдениеттерді  
жоюға, алты миллиард халықты «таңдаулы»  алтын миллиардтың құлына 
айналдыруға бағытталған жаһандық. 

Осы жаһандық дағдарыстардың барлығының негізі мен олардың 
салдарына негіз болатын дағдарыс, атап айтқанда, қазіргі адамзаттың 
құндылықтық бағдарлары мен мақсаттарының дағарысы жатады. Адамзат 
соңғы үш мыңжыл бойы өзі үшін  (әлемдік тарих алаңына капитализмнің пайда 
болуынан бастап) біртіндеп елеусіз құндылықты – пайдалылыққа ауыстырып, 
олардың арақатынасын аяқтан басқа қарай қойып, енді тұйыққа тіреліп отыр. 
Бұл тұйықтан шығу – пайдагерлік пен құндылықтың шынайы  арақатынасына 
қайта оралу және құндылықтарды әмбебаптылық дәрежесіне көтеру. 

Құндылықтар туралы түсінік. Құндылық – артефактілермен 
шартталынған субъект аралық қатынастардың үдерісінде пайда болатын және 
адам, топ пен қоғам өмірінің рухани-ізгіліктік, мәдени және әлеуметтік 
саласынан көрініс табатын адамзат болмысы феномендерінің маңыздылығы 
туралы тұрақты түсінік. Осы қоғамда басымдық танытатын ізгілік нормалары 
мен рухани құндылықтар құндылықтар иерархиясының жоғары деңгейін 
құрайды.   

Құндылықтарды түрлі қырлардан зерттеуге болады. Құндылықтардың 
мәнін түсінуге қатысты түрлі тәсілдемелердің негізінде келесідегідей 
қорытынды жасауға болады: құндылықтар жүйесінің жоғарғы деңгейі қоғам 
моралі мен рухани-тұлғалық саланың негізі ретінде рухани құндылықтар болып 
табылады; құндылықтар адамзат болмысының барлық салаларына таралып, 
әлеуметтік тәртіптің барлық құрамдастары (ішкі тұлғалық жүйелер, тұлға мен 
қоғам, адам мен космос, өткен шақ пен қазіргі кезең, мәдениеттер) 
байланысының негізін білдіреді; тұрақты бола тұрып, ішкі икемділікке иеленетін 
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құндылықтар жүйесі заманауи әлеуметтік құрылымды тұрақтандыру 
факторларының бірі ретінде қызмет атқара алады. Құндылықтық 
механизмдердің конструктивті мүмкіндіктерін түсінуге негізделген жас ұрпақтың 
ұйымдастырылған әлеуметтік үдерісі арқылы  нақты тарихи әлеуметтік-мәдени 
болмыстағы жалпы адамзаттық рухани құндылықтардың мәнін өзекті қылуға 
болады.  

Кез келген қоғамдық жүйелер дағдарысының негізінде ізгіліктік 
құндылықтардың дағдарысы жатыр. Сол себептен бүгінгі таңда қоғамның 
әлеуметтік тұрақтылығы мен қоғам дамуына бағдарланған ұлттық мәдениеттің 
рухани-ізгіліктік құндылықтарына негізделетін қоғам дамуының жаңартылған 
парадигмасы қажет.  

Кез келген мәдениет әлемге (Солтүстік, Оңтүстік, Шығыс, Батыс, Еуразия, 
құрлықтық, теңіздік, таулық, жазықтықтық және т.б.) өзіне ғана тән 
ерекшеліктермен енеді. Қазіргі құндылықтар жүйесі негізінен Батыстық болып 
табылады.  

Алғашында Батыс өз тарихында жоғарғы мәдениетті қалыптастырды. 
Алайда ол тарихи Батыс құрдымға кетіп, оның құндылықтары көбінесе 
құлдырауға ұшырады. 

Этносаралық қатынастардың қалыптасуы. Адамзат тарихы көптеген 
этномәдени бірлестіктердің тарихынан басталады. Бұл тарихтың бірінші  кезеңі 
осындай. Екінші кезеңі – ұлттық-мәдени: бұл этностар тарихы емес, ұлт тарихы 
болып табылады. Жаңа кезеңде Батыс Еуропада пәрменді ұлттық-мемлекеттік 
бірлестіктер қалыптаса бастады. Адамзат тарихының үшінші кезеңі – нағыз 
бүкіләлемдік немесе жаһандық Тарихтың  кезеңі. Мұнда мәдениеттердің 
көптүрлілігі жойылмайды; тіпті бір ізге салынбайды; тек олардың өмір сүру 
тәсілі өзгереді. 

Әлемде қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени қатынастардың ең күрделі, 
қарама-қайшы әрі нәзік қырларын этностардың арасындағы қатынастар 
құрайды және олар елдегі саяси ахуалға, экономикалық және әлеуметтік 
қатынастардың жағдайына, мемлекеттік-құқықтық институттардың тиімділігіне, 
мемлекеттік ұлттық саясатының пәрменділігіне негізделеді. Адамдардың 
материалдық және рухани құндылықтармен, тәжірибемен, этностардың мәдени 
жетістіктермен, өмір сүру салттарымен, тұрмыстағы ерекшеліктермен өзара 
алмасуы этностардың қарым-қатынас жасау барысында жүзеге асады. 
«Мәдениеттердің өзара кірігуі ұлтты байытып қана қоймай, адамдардың өзара 
әрекеттері мен өзара түсіністігін, олардың инновациялық құндылықтарды 
қабылдауын қамтамасыз етіп, ұлтаралық қатынастардағы келеңсіздіктерді 
түзеуге көмектеседі.  

Сонымен бірге, этносаралық қатынас барысында өзара әрекет жасайтын 
халықтардың дәстүрлі түсінігіндегі, көзқарасындағы, мүддесіндегі, дәстүрі мен 
құндылықтарындағы ерекшеліктер қақтығысы орын алады, сондықтан ол 
арнайы моральдық, әлеуметтік-психологиялық, саяси-құқықтық реттеуді, 
тікелей этносаралық байланыс саласында тұлғаның мінез-құлқына әлеуметтік 
бақылау жүргізуді қажет етеді. Этносаралық қатынастардың жоғарғы мінез-
құлықтық мәдениеті күнделікті этносааралық байланыстарды реттеудің ең 
маңызды факторы болып табылады. Бұл салада тиісті моральдық, саяси-
құқықтық реттеу болмаса, этносаралық қарама-қайшылықтар этносаралық 
қарсылыққа, жанжалға ұласып кетуі мүмкін. 

Этносаралық қарым-қатынас мәдениетінің қалыптасуы күрделі, ұзаққа 
созылған үдеріс және ол қоғам өміріне өздігінен кірігіп, адамдар мінез-құлқында 
механикалық түрде жүзеге аспайды. Адамзатқа ортақ құндылықтар мен 
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нормалар ұлтаралық қатынастарды реттеудің негізгі факторы болып табылады. 
Түзу, әдепті, төзімді қарым-қатынастан шүбәсіз нақтылыққа айналуы тиіс. Ол 
үшін тұрғындарды, ең алдымен, жас буынды үйретудің, білім беру мен 
тәрбиелеудің барлық сатыларында тиімді жұмыс атқару қажет. 

Қоғамдағы әлеуметтік-саяси, экономикалық тұтастықты және қоғамдық 
келісімді сақтап қалу үшін, ең алдымен, қоғамдық дамудың қазіргі талаптарына 
сай гуманизм мен төзімділік қағидаларына негізделген білім беру институтының 
жаңа үлгісін жасау маңызды. Білім беру жүйесі арқылы жастардың бағыт-
бағдарының қалыптасу үдерісіне ықпал етуге болады. Білім беру жүйесі 
ұлтаралық қатынастарды реттеу тетігі саналады, өйткені жастар қоғамдық 
дамудың әлеуеті болып табылады. Жастардың моральдық-адамгершілік 
жағдайы қоғамның дамығандығының нақты белгісі болады. 

Әлеуметтік саладағы қазіргі жағдай білім беру мекемелеріне жастар 
санасында қоғамдық түсініктер мен ұстанымдарды қалыптастыруға 
байланысты өте күрделі міндетті қояды. Қоғамдық түсініктер мен 
ұстанымдардың негізін жалпы азаматтық және этникалық бірлікке, ұлтаралық 
қарым-қатынастардың мәдениетін қалыптастыруға, ұлтаралық төзімділік пен 
менталдық сәйкестілікке септігі болатын адамгершілік, келісім мен төзімділік, 
құндылықтар мен мұраттар құрауы тиіс, өйткені осындай негізде ғана рухани 
және өнегелілік саласындағы жағымсыз үрдістерді жоюға болады. 

Рухани және әлеуметтік-мәдени дағдарыстан шығу жолы қоғамды ұйыта 
алатын жаңа өнегелілік бағдарларда жатқан сияқты. Адамгершілік, руханият, 
төзімділік, бейбітшілік, ізгілік, әділдік, өзара түсіністік, өзара құрмет – ұлтына, 
нәсілі мен дініне қарамастан, барша адам үшін сөзсіз маңызды тегеурінді 
талаптар. Бұл негіздегі ұлтаралық қарым-қатынастың мәдениеті адамның 
ұлттық ар-намысына тікелей немесе жанама түрде қысым жасаудың, 
кемсітушіліктің, құқық теңсіздігінің, этникалық негізде зорлықтың кез келген 
түрін қабылдамауды білдіреді. 

Қоғамдық-саяси, ұлтаралық қарым-қатынастардың гуманистік 
құндылықтары мен дәстүрлері ғасырлар бойы қалыптасып, қазіргі маңызды 
құқықтық құжаттар мен саяси декларацияларда  (БҰҰ жарғысы, ЕҚЫҰ 
құжаттары және т.б.) бекітілген. Олар Қазақстан Республикасының 
Конституциясы мен заңнамасында жүзеге асқан. Мәселе оларды ұлтаралық 
өзара әрекеттер мен қарым-қатынастардың барлық деңгейінде нақты саяси 
және құқықтық тәжірибеде жүйелі әрі мүлтіксіз жүзеге асыруға байланысты. 

Тәуелсіздік жағдайында алынған тәжірибе этникалық императивтердің ел 
ішінде немесе басқа елдермен байланыста орындалмауы мүмкін емес белгілі 
бір шарттарды қоятынын көрсетіп отыр.  Сондықтан Қазақстанда, негізінен, 
жағымды бағытта дамып отырған ұлтаралық өзара әрекеттерді реттеудің 
белгілі бір үлгісі жасалған. Сонымен бірге, талдау көрсеткендей, жарияланған 
ұлттық саясаттың бағыты мен оны жүзеге асырудың нақты тетіктері арасында, 
этносаралық бірігудің мінсіз нормативті үлгісі мен этносаралық өзара әрекеттің 
қайшылықты, көбінесе, жанжалды сипаты арасында белгілі бір алшақтық бар. 
Мұның бәрі кейбір жағдайда ұлтшыл және шовинистік уәждерді бүркемелеудің, 
өзін басқа этникалық қоғамдастықтардың өкілдерінен ерек санап, тіпті, артық 
көру сезімін туғызудың құралы ретінде отансүйгіштік құндылықтардың 
қабылдануына әсерін тигізеді. 

Қазақстандағы этносаралық қатынастардың сипаты. Қазіргі Қазақстан 
– тарихи-мәдени мұрасы бай жас, амбициясы зор мемлекет ретінде алдына 
биік мақсаттарды қояды және оларға қол жеткізуге әлемдегі қаржылық-
экономикалық жаһандық дағдарыс та кедергі бола алмайды. Қазақстан – қазақ 
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ұлтының, оның мәдениетінің, тілінің, тарихи дәстүрлерінің жетекші рөлін сақтай 
отырып, көп дінді және көп ұлтты қоғам және мемлекет ретінде дамып отырған 
ел. Қазақстанда бірнеше этностардың бірге өмір сүрінің зор әлеуметтік, саяси, 
адамгершіл-этикалық тәжірибесі жинақталып, көптеген этностардың рухани 
құндылықтарының жемісті алмасуы жүзеге асқан. Қазақстан халқының тарихи 
жадында этносаралық қатынастардың ерекше тәжірибесі бар. 

Рухани мәдениеттің құндылықтары, қоғамның рухани-ізгіліктік негіздері 
оның біртұтастығы, ішкі мызғымастығының іргетасын құрап, қоғам мен 
қалыптасқан қазақстандық мемлекеттің түп тамырлық мүдделерінің  көрінісі 
болып, әлеуметтік қызметтің болашаққа бағытталған келешегі зор, дамытушы 
бағдарламасын құрайды. Олар өздерінің идеалдары мен ұстанымдарын таңдау 
құқығы мен мүмкіндігіне иеленетін әлеуметтік және рухани ерікті адам ретінде 
сезінуге және Қазақстан Республикасының толық құқықты азаматы ретінде 
сезінуге мүмкіндік береді. 

Этносаралық және конфессияаралық жанжалдарға әкеліп соқтыратын 
негізгі мәселелердің бірі құқықтардың теңсіздігі болып табылатыны бәрімізге 
мәлім. Қазақстан сияқты көп ұлтты және көп конфессионалды қоғамдардағы 
әлеуметтік өзара қатынастарға тән толеранттылық азаматтардың ұлттық, 
нәсілдік, діни немесе басқа да белгілеріне қарамастан тең құқықтарды 
конституциялық түрде бекіту арқылы жүзеге асырылады. Сәйкесінше, 
Конституцияның құқықтық күші Қазақстандағы ұлтаралық келісім мен 
бейбітшілікті қамтамасыз етеді.  

Қазіргі жаһанданып бара жатқан әлемде ең қауіпті нәрсе қазіргі өмір сүріп 
жатқан адамдардың, әсіресе, жастардың ұлттық-мәдени мұрадан мақсатты 
түрде ажырату, буындар арасындағы байланыстарды үзіп, ежелден 
қалыптасқан бейімделу және өзін-өзі тану тетіктері мен өлшемдерді бұзу. Ол 
үшін әртүрлі құралдар қолданылуда: таза алдау мен олардың санасы мен 
мінез-құлқына арсыз әсер етуден бастап, өмірлік мәні бар құндылықтар 
бағанын өзгертуді талап ететін өктем шарттарды қою (үрейлендіретін  тәсілдер 
арқылы экономикалық, саяси өктемдік жүргізу)... 

Бұл жағдайда бұрында терең рухани-адамгершіл мазмұнды жеткізетін, 
әмбебап мағынасы бар категориялар өзінің дүниетанымдық сипатынан 
айырылып, саяси-идеологиялық және технологиялық құралға айналады. Ондай 
«аластанған категорияларға»: «парызды», «намысты», «арды», «ұжданды», 
«әділдікті», «отаншылдықты» жатқызуға болады және олардың шынайы 
мазмұны құнсызданып, бұрмалануда. 

Қорытынды. Адамзатқа ортақ құндылықтар – трансцендентті 
құндылықтар, яғни абсолютті сипаттағы, мәңгі құндылықтар. Діндар адамдар 
жалпы адами құндылықтарды дін тұрғысынан саралай келе, мұндай 
құндылықтардың табиғаты құдіретті деп біледі. Олардың негізінде Ізгіліктің, 
Ақиқаттың, Әділдіктің, Сұлулықтың абсолютті түрде жүзеге асуы ретінде Құдай 
идеясы жатады. Дінсіз адамдар үшін, санасы секулярлық адамдар үшін жалпы 
адами құндылықтардың артында адамзаттың сан ғасырлық тәжірибесі, оның 
әлеуеті мен ұмтылыстары жатады. Олар «қоғамдық келісімнің», баршаға ортақ 
ынтымақтың және т.б. жемісі. 

Қоғамды гуманизациялаудың ең маңызды тәсілі адамдардың жатсыну 
құралы болмай, керісінше, оларды біріктіріп, халықтар мен мемлекеттер 
арасында өзара түсіністік пен бейбітшілікті орнатудың құралы болуы тиіс 
ұлттық мәдениеттерді жандандырып, дамыту болып табылады. Ұлттық 
мәдениеттердің жаңғыру және даму үдерістерінің гуманистік сипаты мен 
отаншылдық тиімділігі бірқатар маңызды шарттарды орындаумен байланысты, 
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олар, біріншіден, жеке тұлғаны мәдениеттерді жоғарғы және төмен деп бөлуге 
бағыттайтын, кейбір халықтардың (атап айтқанда, көшпелі халықтардың) 
мәдениеттің тарихи субъектісі болуға қауқарсыздығы туралы айтатын 
теориялық-әдіснамалық және психологиялық нұсқамаларды еңсеру; екіншіден, 
өткеннің және бүгінгінің мәдени үдерістерін талдауда, әртүрлі халықтар 
мәдениетінің өзара ықпалы туралы мәселені шешуде абсолюттендірудің кез 
келген түрінен (таптық, идеологиялық, саяси және т.б.) бас тарту; үшіншіден, 
бұл үдеріске мемлекет тарапынан, әсіресе, бастапқы кезеңде қолдау 
(материалдық және ұйымдастыру) көрсету; төртіншіден, ұлттық мәдениеттерді 
тарату және жүйелендіру тетіктерін жасау, ол үшін ұлттық тәрбие беру жүйесін 
дамыту, ана тілінің қолдану аясын кеңейту, әртүрлі өнерлерді қолдау, театр, 
мұражай, кітапханалардың қызметіне қолдау көрсету. Гуманитарлық білімді 
(философияны, тарихты, сөз өнерін, т.б.) дамытудың маңызы зор, бұлар 
болмаса алдыңғы буынның жетістіктері мәнсізденіп, біз өзіміздің «менімізді» 
жоғалтамыз; бесіншіден, ұлттық-тұлғалық дәмелерге деген төзімділік, бір-
бірінің ұлттық қадір-қасиеттерін құрметтеу. 

Еркін адам, азаматтық тұлға, ғылым мен шығармашылық, жасампаз еңбек, 
өндірілген нәрсенің сапасы мен мөлшеріне сай ақысын төлеу, жеке болса да, 
қоғамға пайдасы тиетін бастамашылдық, өзара жәрдемдесу, кооперация,  
әлеуметтік шығармашылық, демократия және халықтың өзін-өзі басқаруы, 
әлеуметтік-құқықтық мемлекеттік реттеу, халықаралық ынтымақтастық, бейбіт 
бәсеке мен бірігу – гуманистік дамудың қуатты қайнарларын құрайды. 

 
 
 


