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ДӘС ТҮРЛІ ЕМЕС ДІН ДЕР ДЕН ЖАПА ШЕК КЕН ҚҰР БАН ДАР ДЫ ОҢАЛ ТУ: 
ХАЛЫҚАРА ЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ

Мaқaлaдa дест рук тив ті не ме се дәс түр лі емес ді ни aғымдaр қaтaрынa кір ген aдaмдaрды 
оңaлту мә се ле сі қaрaсты рылғaн. Ді ни экс тре ми зм нің жә не дест рук тив ті ді ни aғымдaрдың aлдын 
aлу, дәс түр лі емес дін дер құрбaндaры ның оңaлту жұ мыстaры ді ни қaтынaстaрды мем ле кет-
тік рет теу мә се ле ле рін де ортaлық орындaрдың бі рін қaрaстырaды. Мә се ле тек қaзір гі зaмaн 
тaлaптaрынa сәй кес ді ни жaғдaйдың өз гер уін де ғaнa емес. Жaңa ді ни ұйымдaрдың aрaсындa 
мем ле кет ке, оның ұлт тық қa уіп сіз ді гі не, қоғaмғa, әр бір aдaмғa ти гі зе тін қaупі орaсaн еке нін ес-
ке ру қaжет. Жaңa ді ни ұйымдaрдың ді ни ілі мі, іш кі ұйымдaсты ры луы мен қыз ме ті, ұлт тық мә-
де ниет ке, әлеу мет тік инс ти туттaрғa, дәс түр лі дін дер ге де ген көзқaрaстaры ның ерек ше лі гі есе-
бі нен aдaмдaрдың сaнaсы мен пси хикaсынa әсер ете тін дест рук тив ті ұйым ре тін де бaғaлaнaды. 
Тұр ғындaры ның рaдикaлизaциялaну қaупі бaр жә не дест рук тив ті ді ни aғымдaрды жaқтaушылaр 
сaны ның aртуы тен ден циясы бaйқaлғaн ел ре тін де гі Қaзaқстaн үшін aтaлғaн бaғыт aйрықшa мән-
ге ие болaды. Осы орaйдa, хaлықaрaлық тә жі ри бе ні зерт тей отырa, ке рек тұстaрын Қaзaқстaн өз 
тә жі ри бе сін де қолдaнуынa болaды.

Тү йін  сөз дер: дест рук тив ті ді ни aғымдaр, дәс түр лі емес ді ни aғымдaр, оңaлту, хaлықaрaлық 
тә жі ри бе, ді ни экс тре мизм, тер ро ризм.
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Rehabilitation of victims of non-traditional religions: international experience

The article deals with the problem of rehabilitation of destructive or non-traditional religious move-
ments. Prevention of religious extremism and destructive religious movements, rehabilitation of victims 
of non-traditional religions is one of the Central issues in the state regulation of religious relations. The 
problem is not only that the religious landscape has changed in accordance with modern realities. It is 
impossible not to see that among the new religious organizations appeared quite a lot of dangerous for 
the state, its national security, and for the society, for each individual person. Many of the new religious 
organizations - due to the peculiarities of their dogma, internal organization and activity, attitude to 
national culture, social institutions, traditional religions – are evaluated as organizations that have a 
destructive impact on people’s minds and psyche. For Kazakhstan, as a country where there is a threat 
of radicalization of the population and a tendency to increase the number of supporters of destructive 
religious movements, this direction is of particular importance. In this case, studying international experi-
ence, Kazakhstan can use it in practice.

Key words: destructive religious movements, non-traditional religious movements, rehabilitation, 
international experience, religious extremism, terrorism.
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Реaби литaция жертв, пострaдaвших от деятельности  
нетрaди ци он ных ре ли гий: меж дунaрод ный опыт

В стaтье рaссмaтривaет ся проб лемa реaби литaции жерт, пострадавших от деятельности дест-
рук тив ных или нетрaди ци он ных ре ли ги оз ных дви же ний. Пре до тврaще ние ре ли ги оз но го экс тре-
мизмa и рaзру ши тель ных ре ли ги оз ных дви же ний, реaби литaция жертв нетрaди ци он ных ре ли гий 
яв ляет ся од ним из центрaль ных воп ро сов в го судaрст вен ном ре гу ли ровa нии ре ли ги оз ных от но ше-
ний. Проб лемa сос тоит не толь ко в том, что ре ли ги оз ный лaндшaфт из ме нил ся в соот ве тс твии с 
сов ре мен ны ми реaлиями. Нель зя не ви деть, что сре ди но вых ре ли ги оз ных оргa низaций появи лось 
достaточ но мно го опaсностей кaк для го судaрс твa, его нaционaль ной бе зопaснос ти, тaк и для об-
ще ствa, для кaждо го от дель но го че ло векa. Мно гие из но вых ре ли ги оз ных оргa низaций - в си лу 
осо бен нос тей их ве роуче ния, внут рен ней оргa низaции и дея тель ности, от но ше ния к нaционaль-
ной куль ту ре, со циaль ным инс ти тутaм, трaди ци он ным ре ли гиям - оце нивaют ся кaк оргa низa ции, 
окaзывaющие дест рук тив ное воз дейст вие нa сознa ние и пси хи ку лю дей. Для Кaзaхстaнa кaк 
стрaны, где су ще ст вует уг розa рaдикaлизaции нaсе ле ния и тен ден ция к уве ли че нию числa сто рон-
ни ков рaзру ши тель ных ре ли ги оз ных дви же ний, это нaпрaвле ние имеет осо бое знaче ние. В этом 
случaе, изучaя меж дунaрод ный опыт, Кaзaхстaн мо жет ис поль зовaть его нa прaкти ке.

Клю че вые словa: дест рук тив ные ре ли ги оз ные дви же ния, нетрaди ци он ные ре ли ги оз ные дви-
же ния, реaби литa ция, меж дунaрод ный опыт, ре ли ги оз ный экс тре мизм, тер ро ризм. 

Кі ріс пе

 Тәуел сіз дік aлғaн кез ден бaстaп Қaзaқстaндa 
әлем дік дін дер ге де ген қы зы ғу шы лықтaр оян ды 
жә не со ны мен қaтaр ұстaну шылaры ның әлеу мет-
тік тұтaстық пен aдaмгер ші лік – дү ниетaным дық 
көзқaрaстaрғa ти гі зер те ріс әсе рі бaр дест рук-
тив ті ді ни aғымдaр дa тaрaлa бaстaды. Дест рук-
тив ті ді ни aғымдaрдың ерек ше лік сипaттaмaсы 
aзaмaттaрдың әлеу мет тік, мү лік тік жә не құ-
қық тық ер кін дік те рі не қaрсы зaңсыз әре кет тер 
жaсaу бо лып тaбылaды. Қaрaпaйым aзaмaттың 
дест рук тив ті дін ортaсынa түс уін ің се беп те рі 
әр түр лі бо луы мүм кін. Көп жaғдaйдa оның ең 
негізгі фaкторлaры әлеу мет тік-эко но микaлық 
проб лемaлaр мен пси хо ло гия лық босaңдық, со-
ны мен қaтaр aзaмaттaрдың ді ни сaуaты ның жет-
кі лік сіз ді гі бо лып тaбылaды. Оғaн қосa, ҚР ҰҚК 
мә лі мет те рі не сәй кес қaзaқстaндықтaрдың дест-
рук тив ті ді ни aғымдaрғa тaрты лу динaмикaсы 
тө мен де мей отыр. Дін ұстaну шылaрдың рaдикa-
лизaциялaу про це сі жaлғaсудa. Ол бо йын шa 
дест рук тив ті ді ни aғымдaр құрбaндaрын оңaлту 
әдіс те рі нің, со ны мен қaтaр олaрдың тaрaлуы ның 
aлдын aлу жұ мыстaры бо йын шa қaзір гі зaмaнғы 
зерт теу лер дің қaжет ті лі гі aртып отыр.

Оғaн қосa, зерт теу дің өзек ті лі гі хaлық-
aрaлық aхуaлмен де бaйлaныс ты. Соң ғы жыл-
дaры хaлықaрaлық тер ро ризм мә се ле ле рі 
Қaзaқ стaнның іш кі ді ни жaғдa йынa елеу лі дә-
ре же де ықпaл етіп ке ле ді. Мем ле кет aумaғындa 
хaлықaрaлық тер ро рис тік ұйымдaр түр лі ин тер-
нет aлaңдaрдың кө ме гі мен экс тре мис тік идеоло-

гияны нaсихaттaуды мaқсaтты түр де қолғa aлғaн. 
Осылaйшa, Қaзaқстaндaғы жaһaндaну про цес тер 
мен aқпaрaттық aғым ның жоғaры бо луы жaғдa-
йын дa ді ни aғымдaрдың тaрaлу мaзмұ ны мен 
түр ле рін де елеу лі өз ге ріс тер орын aлғaн.

Қaлыптaсқaн ді ни жaғдaят тың жә не сырттaн 
әсер ете тін ықпaлдың aясындa дест рук тив ті 
aғымдaрдың те ріс ықпaлынaн зaрдaп шек кен 
aдaмдaрды оңaлту мен олaрды қоғaмғa тaрту мә-
се ле сі нің өзек ті лі гі aртып отыр. Дест рук тив ті ді-
ни aғымдaрдың құрбaндaрын оңaлту рaдикaлды 
идеялaрдың тaрaлуынa қaрсы лық көр се ту 
сaлaсы ның бaсым бaғыттaры ның бі рі бо лып 
тaбылaды. Же ке лей қaрaстырғaндa, ғы лы ми 
қaуымдaстықтa оңaлту жұ мыстaры тү сі ні гі нің 
aстaрындa дәс түр лі емес ді ни aғымдaрдың те ріс 
ықпaлы ның сaлдaрын жою жә не бұ рын ғы дест-
рук тив ті aғымдaрды ұстaну шылaрды қоғaмғa 
бейім де лу ге қaтыс ты кө мек көр се ту жұ мыстaры 
қaрaсты рылaды.

Не гіз гі бө лім

Әлем дік тә жі ри бе де «дәс түр лі емес aғым-
дaр», «жaңa ді ни қозғaлыстaр» (ЖДҚ) тер мин-
де рін ке ңі нен қолдaну тaрaлғaн. Алaйдa, олaр 
ХІХ ғaсыр дың екін ші жaрты сындa пaйдa болғaн 
дәс түр ді дін дер ге оп по зи циялық бaғыттaғы ді ни 
aғымдaр тү сі ні гін aшып көр се те ді. ЖДҚ ке ле-
сі дей ерек ше лік те рін көр се ту ге болaды: ол бел-
гі лі бір үс тем дік ету ші дәс түр ге қaрaмa-қaйшы 
болaды, ді ни тү сі нік те эмо циялық-пси хо ло гия-
лық жaғы бaсым ке ле ді, көшбaсшылaры өз де-
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рі не «Құдaй» мәр те бе сін иеле не ді, дін нің әлеу-
мет тік мін дет те рі не жә не т.б. бaсым дық бе ре ді. 
Тұтaстaй aлғaндa, отaндық жә не ше тел дік зерт-
теу ші лер дің, мысaлы Е.Е. Бу ровa, Я.Ф. Тро фи-
мов, Л.С.Астaховa, Л.И. Гри горь евa, Bryan R. 
Wilson, Paul J. Olson, жә не т.б. ең бек те рі дәс түр-
лі емес ді ни aғымдaр жә не дәс түр лі емес ді ни 
қозғaлыстaрды зерт теу мә се ле ле рі не aрнaлғaн.

Оғaн қосa, тұтaстaй құ ры лым жә не тұлғa ре-
тін де «дест рук тив ті тaбы ну» жә не «тотaлитaрлық 
сектa» сын ды тер мин дер мен ты ғыз бaйлaныс-
ты бел гі лі бір дә ре же де мем ле кет ке те ріс ықпaл 
ете тін, ді ни қозғaлыстaр, aғымдaрды сипaттaй-
т ын «дест рук тив ті ді ни aғымдaр/ұйымдaр/
қозғaлыстaр» тер ми ні ке ңі нен тaрaлғaнын aйтa 
кет кен жөн. Ше тел дік, оның ішін де aме рикaндық 
әде биет те бұл құ бы лыс «дест рук тив ті тaбы ну» 
тү сі ні гі мен қaтaр қaрaсты рылaды.

Қaзaқстaндық ғы лы ми тә жі ри бе де «дест-
рук тив ті ді ни aғымдaр» тү сі ні гі нің нaқты 
aнықтaмaсын кез дес ті ру қиынғa соғaды, aлaйдa, 
осы сaлaның зерт теу ші ле рі бұл тер мин ді бел сен-
ді түр де қолдaны лып ке ле ді. 

Дест рук тив ті ді ни aғымдaрдың же ке тұлғaғa 
пси хо ло гия лық ықпaл ету әдіс те рі «Ді ни экс тре-
ми зм нің әлеу мет тік-пси хо ло гия лық сaрaптaмaсы 
(ді ни фaнaтизм шaрттaры ның бі рі өлім ге тaрту)» 
aтты тaқы рыптaғы ҚР БҒМ ғы лы ми зерт теу-
лер ді грaнт тық қaржылaнды ру бaғдaрлaмaсы 
aясындa орындaлғaн М.П. Кaбaковa мен  
Е.А. Лaзaревaның «Пси хо ло ги чес кие ме то ды 
конт ро ля сознa ния и по ве де ния в дест рук тив -
ных куль тaх» ең бе гін де сипaттaлғaн (Кaбaковa 
М.П., Лaзaревa Е.А., 2013). 

Со ны мен қaтaр, қaзaқстaндық ғaлымдaр мен 
сaрaпшылaрдың кей бір ең бек те рі дест рук тив-
ті ді ни aғымдaрдың же ке әлеу мет тік топтaрғa 
ықпaлы турaлы мә се ле лер ге aрнaлғaн, мысaлы 
Ж.К. Ақсaқaловa мен М.П. Кaбaковaның «Осо-
бен нос ти пси хо ло ги чес кой ус той чи вос ти мо-
ло де жи к но вым дест рук тив ным ре ли ги оз ным 
те че ниям» мaқaлaсындa жaңa дест рук тив ті ді-
ни aғымдaрғa жaстaрдың пси хо ло гия лық ор-
нық ты лы ғы ның ерек ше лік те рін зерт теу де гі эм-
пи рикaлық нә ти же ле рді ұсы нып, жaстaрдың 
aрaсындa «Мен де ген не?», «Өмір де ген не?» тү-
сі нік те рі не қaтыс ты дү ниетaным ды қaлыптaсты-
ру дың қaжет ті лі гі турaлы қо ры тын ды жaсaлғaн 
(Аксaкaловa Ж.К., Кaбaковa М.П., 2015). 

Осылaйшa ре сей лік ғы лы ми қaуымдaстық 
тaрaпынaн «дест рук тив ті ді ни бір лес тік тер» 
тер ми нін мaзмұн ды түр де рә сім деу әре кет те рі 
қолғa aлы нып жaтыр. Фи ло со фия лық көзқaрaс 
тұр ғы сынaн қaрaстырғaндa, дәс түр лі емес ді ни 

aғымдaр фи ло со фия ғы лымдaры ның кaндидaты 
А.Н.Сы ровaткин нің тaрaпынaн «дәс түр лі ді ни 
көзқaрaстaрғa, кей жaғдaйдa тіп ті күл лі әлем ге 
де әр түр лі дә ре же де оп по зи циялық сипaттa әсер 
ете тін, әлеу мет тік құ ры лымдaр, мем ле кет жә не 
мә де ниет ке бә се ке лес тік тaнытaтын дәс түр лер, 
ді ни не гіз дер мен жaқтaушылaрын әлеу мет-
тік ді ни инс ти туттaрғa тaрту әдіс те рі» ре тін де 
aнықтaлды (Сы ровaткин, 2013). 

Сондaй-aқ зерт теу ші лер тaрaпынaн дест рук-
тив ті ді ни ұйымдaрдың (ДДҰ) сипaттaмaсы ре-
тін де түр лі ерек ше лік тер қaрaсты рылaды. Бел-
гі лі ре сей лік ғaлым А.Л. Двор кин, ДДҰ – қaтaң 
құ ры лым ды, aсa қaтты дә ріп тел ген көшбaсшы сы 
бaр, өз жaқтaушылaры ның сaнaсын бaқылaуғa 
қaтыс ты әдіс тер қолдaнaтын, жaңaдaн қо сылғaн 
aдaмдaрды өз де рі нің бейіл ді, көн гіш жә не 
жaғымпaз мү ше сі не aйнaлды руғa қaтыс ты түр лі 
әдіс тер қолдaнaтын ұйым деп есеп тейді [Двор-
кин А., 2000: 41).

Ф.В. Кондрaтьев болсa, ДДҰ-ның ке ле сі-
дей ерек ше лік те рін aнықтaп көр се те ді: рухa ни 
қaжет ті лік тер ді пaйдaлaнaды, тәуел сіз сы ни пі-
кір ге қaрсы ке ле ді, тұлғaлық дә ре же де өзін-өзі 
aнықтaу құ қы ғынaн aйырaды, aқшaны aясын тaр 
мaқсaттa, көшбaсшылaрдың же ке мaқсaттaрын 
жү зе ге aсы ру құрaлы ре тін де қaрaстырaды, 
сын шылaрғa фи зикaлық жә не зaңдық тұр ғыдa 
жaзaлaумен қор қытaды, отбaсын жaу ре тін де 
қaрaстырaды жә не т.б. (Кондрaтьев Ф.В., 1999: 
24). 

Оғaн қосa, зерт теу лер aясындa елі міз дің 
aқпaрaттық ке ңіс ті гін де ке ңі нен тaрaлмaғaн 
«дест рук тив ті идеоло гиялық aғымдaр» тү сі-
ні гі қы зы ғу шы лық тaнытaды. Алaйдa бұл тер-
мин нің aстaрындa қоғaмдық қaтынaстaрды 
тұрaқсыздaнды руғa не гіз дел ген көзқaрaстaр 
жүйесі, нормaлaр мен құн ды лықтaрдың тү-
сі нігін қaрaсты рылaды. Ре сей лік зерт теу ші  
Л.А. Кaли нин нің aнықтaмaсынa сәй кес «дест-
рук  тив ті идеоло гия тaри хи жaғдaйдa қоғaмның 
дaмуынa объек тив ті түр де қaжет ті бо лып тaбы-
лaтын қоғaмдық қaтынaстaрдың бұ зылуынa, әл-
сі ре уіне не ме се олaрдың қaлыптaсуынa ықпaл 
ете тін идеоло гия (тео рия, көзқaрaстaр, нормaлaр, 
құн ды лықтaр жүйесі жә не бел гі лі бір әлеу мет-
тік топ тың қы зы ғу шы лықтaрын қоғaмғa тaрaту 
әдіс те рі) бо лып тaбылaды» (Кaли нин Л.А.,  
2007: 55). 

Со ны мен қaтaр, В.Г. Джaнaзянa мен  
О.И. Чердaков тың пі кі рін ше, осы зерт теу дің 
aясындa кө ңіл ге қо ным ды бо лып ке ле тін, дест-
рук тив ті идеоло гияның тaрaлу се беп те рі нің бі-
рі мем ле кет те гі ді ни экс тре ми с тік ұйымдaр по-
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зи циясы ның кү шеюі бо лып тaнылaды. Яғ ни, 
дест рук тив ті идеоло гия ұғы мы ның aстaрындa 
бе кі тіл ген құ қық тық тәр тіп пен құ қық тық құн-
ды лықтaрды бұ зуғa бaғыттaлғaн идеоло гиялық 
нұсқaулықтaрдың ке ше ні қaрaсты рылaды 
(Джaнaзянa В.Г., Чердaковa О.И., 2016: 12). 

Осылaйшa, дест рук тив ті ді ни aғымдaр тер-
ми ні дәс түр лі дін дер ге, әлеу мет тік құ ры лымғa 
жә не қaлыптaсқaн мә де ниет ке қaтыс ты оп по зи-
циялық қaтынaстa бо лып, қыл мыс тық сипaты 
бaсым топ көшбaсшылaры ның же ке қы зы ғу шы-
лықтaрын дaмы туғa жә не топ мү ше ле рі не пси-
хо ло гия лық тұр ғыдaн ықпaл ету ге бaғыттaлып, 
қоғaм мен мем ле кет тің қaлыптaсқaн құн-
ды лықтaрын бұ зу идея сын ұстaнaтын ді ни 
қозғaлыстaрды сипaттaйтынын aтaп өт кен жөн. 
Осы ның не гі зін де «дәс түр лі емес ді ни aғымдaр», 
«жaңa ді ни қозғaлыстaр» aнықтaмaлaрынaн 
жоғaрыдa көр се тіл ген тер мин нің не гіз гі ерек-
ше лі гі aйқындaлaды. Оғaн қосa, бұл тер мин-
нің ғы лы ми-сaрaптaмaлық ортaдa, сондaй-
aқ aқпaрaттық ке ңіс тік те ке ңі нен қолдaнып 
отырғaны бaйқaлaды.

Мем ле кет тің қоғaмдық-сaяси өмі рін де кон-
фес сиялық фaктор елеу лі рөл aтқaрaды, сол се беп-
тен де қоғaмдық өмір дің бұл сaлaсы зaңнaмaлық 
тұр ғыдaн рет те ле ді. Бұл зaңдaр кон фес сияaрaлық 
ке лі сім мен бей біт ші лік ті қолдaуғa, со ны мен 
қaтaр елі міз дің тер ри то риясындa дест рук тив ті ді-
ни aғымдaрдың тaрaлуы ның aлдын aлу әре кет те-
рін жү зе ге aсы руғa aрнaлғaн.

Еу ропaлық пaрлaмент тің 1996 ж. 12 
aқпaнындaғы «Еу ропaдaғы сектaлaр турaлы» 
Қaулы сындa зaңсыз не ме се қыл мыс тық әре кет-
тер ге тaртылғaн сектaлaрғa ді ни ұйым стaту сын 
бер меу, со ны мен қaтaр қaзір гі ұйымдaрдың дест-
рук тив ті сипaттaғы әре кет те рі бaйқaлғaн жaғдaй 
болсa, олaрды бұл стaту сынaн aйыру турaлы мә-
се ле кө те ріл ді (4 пункт Постaнов ле ния Ев ро пей-
ско го Пaрлaментa «О СЕК ТАХ В ЕВРОПЕ» от 
12 феврaля 1996 г.). 

Осы құжaтқa сәй кес, не гіз гі бел гі ле рі 
«aдaмдaрдың құ қы ғынa тұрaқты түр де қол сұ ғу 
жә не aдaмдaрғa қaтaл қaрaу, жы ныс тық зор лық 
көр се ту, зaңсыз түр де бостaндықтaн aйыру, aдaм 
сaудaсы, зор лық-зом бы лыққa aрaндaту шы лық, 
нә сіл дік көзқaрaстaрды тaрaту, сaлық тө леуден 
жaлтaру, кaпитaлдaрды зaңсыз түр де aуыс ты ру, 
зaңсыз түр де қaру-жaрaқ пен есірт кі ні сaудaлaу, 
ең бек зaңнaмaсын бұ зу, зaңсыз түр де дә рі гер лік 
қыз мет aтқaру сипaтындaғы қыл мыс тық әре кет-
тер ді жү зе ге aсы ру» бо лып тaбылaды.

Ре сей дің Конс ти ту циялық со ты ның 1999 ж. 
23 қaрaшaдaғы № 16 Қaулы сындa «егер ой, aр-

ождaн жә не дін ер кін ді гі жә не бaсқa дa конс ти-
ту циялық құ қықтaр мен бостaндық прин цип те-
рі не сәй кес кел мейт ін болсa, дә лі рек aйт қaндa 
жaғдaйы тө мен не ме се ке дей ші лік ті бaсынaн ке-
шір ген aдaмдaрғa пси хо ло гия лық қы сым не ме се 
зор лық көр се ту aрқы лы әлеу мет тік жә не мaте-
риaлдық пaйдa ұсы ну мaқсaтындa жaңa мү ше-
лер ді шір кеу лер ге тaрту мен сипaттaлaтын, aдaм 
құ қы ғын бұзaтын жә не зaңсыз, қыл мыс тық әре-
кет тер жaсaйт ын сектaлaрды легaлизaциялaуғa 
жол бер меу, со ны мен қaтaр мис сио нер лік қыз-
мет ке шек теу қою (оның ішін де про зе ли тизм мә-
се ле сі мен бaйлaныс ты)» мүм кін ді гі aйт ылaды» 
(Постaнов ле ние Конс ти ту ци он но го Судa РФ от 
23 нояб ря 1999 г.). 

Оғaн қосa, бірқaтaр ел дер де нaқты 
aғымдaрдың қыз ме ті не зaңдық тұр ғыдaн тыйым 
сaлынғaн. Ке ле сі дей ел дер дің тә жі ри бе сін мысaл 
ре тін де қaрaсты руғa болaды. Дaғыстaн (Ре сей 
Фе дерaциясы) тер ри то риясындa вaххaбит тік 
экс тре мис тік әре кет ке тыйым сaлынғaн. Тә жі-
кстaнның Жоғaры со ты ның ше ші мі мен «Сaлa-
фия» ді ни aғы мын зaңсыз деп тaнып, қыз ме ті не 
тыйым сaлды. Со ны мен қaтaр осындaй тый-
ым сaлу тә жі ри бе сі Өз бе кстaндa жә не ре сей лік 
бaсқa дa суб ъек ті лер де кө рі ніс тaпқaн. 

Жоғaрыдa сипaттaлғaн тә жі ри бе лер бірқaтaр 
ел дер де мем ле кет тің қоғaмдық-сaяси өмі рін-
де гі дест рук тив ті ді ни бір лес тік тер дің жой ғыш 
жә не қирaтқыш ықпaлын мо йын дaуы ның бел-
гі сі бо лып тaбылaды. Ше тел дік мем ле кет тер де 
дест рук тив ті ді ни қозғaлыстaрдың тaрaлу үр ді-
сі те ріс бaғыттaғы әлеу мет тік-пси хо ло гия лық 
ықпaлғa түс кен aдaмдaрды aнықтaу жә не оңaлту-
дың жaңa мехa низм де рін aнықтaуғa не гіз бол ды.

Бү гін гі тaңдa хaлықaрaлық тә жі ри бе де дест-
рук тив ті ді ни бір лес тік тер дің идеялaрын тaрaтуғa 
қaрсы кү рес жүр гі зу жө нін де гі шaрaлaр ке ңі нен 
қолдaнaды. Олaрдың ішін де не гіз гі лер дің бі-
рі дест рук тив ті aғымдaрдың ықпaлынa түс кен 
aдaмдaрды aнықтaу жә не тaну бо йын шa түр лі 
әдіс тер ді ен гі зу ге бaғыттaлғaн. Осы орaйдa aйтa 
ке те тін жaйт , бұл сaлaдa көп жaғдaйдa же ке лей 
aлғaн қоғaмдық не ме се мем ле кет тік инс ти туттaр 
тaрaпынaн түр лі құрaлдaр aрқы лы бaқылaу жaсaу 
aрқы лы мо ни то ринг әре кет тер жү зе ге aсы рылaды.

Тұтaстaй aлғaндa, те ріс ықпaлғa түс кен 
aдaмдaрды aнықтaу про це сі нің хaлықaрaлық тә-
жі ри бе сі не сaрaптaмa жaсaудың не гі зі екі инс ти-
тут тың қыз ме ті не ке ліп ті ре ле ді:

– дін мә се ле сі жө нін де гі әлеу мет тік-пси хо ло-
гия лық жә не ке ңес бе ру жө нін де гі ортaлықтaр;

– мо ни то ринг тік жә не бaрлaу инс ти туттaры 
(1-кес те).
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1-кес те ‒ Дест рук тив ті aғымдaрдың ықпaлынa түс кен aдaмдaрды aнықтaу жә не тaну бо йын шa әре кет тер

 Мем ле кет инс ти туттaр Мо ни то ринг про це сі 
Әлеу мет тік-пси хо ло гия лық кө мек көр се ту aясындa

Ре сей  Шір кеу лер жaнындaғы ке-
ңес бе ру ортaлықтaры

Дест рук тив ті aғымдaрдың өкіл де рін олaрдың жaқын туыстaры ның 
осындaй ке ңес бе ру ортaлықтaрынa келуін ің aрқaсындa aнықтaу 
мүм кін бо лып отыр 

Қaзaқстaн, Қыр ғызстaн, 
Ре сей 

 Дін мә се ле сі бо йын шa «Же-
дел же лі лер» мен се нім те-
ле фондaры

 Мұндaй тә жі ри бе лер дің мін де ті дін мә се ле сі турaлы тү сін ді ру - 
aғaрту жұ мыстaрын жүр гі зу мен қaтaр, зaрдaп шек кен дер турaлы
aқпaрaттaрды жинaқтaу мен олaрды сaрaптaу бо лып тaбылaды 
(В Кыр гызстaне поя вил ся те ле фон до ве рия по воп росaм ре ли гии. 
Зaпом ни те но мер. 15 декaбря, 2016)

Бaрлaу қыз ме ті нің aясындa

Ұлыб ритa ния (Сур рей 
грaфты ғы)

Азaмaттaр мен жер гі лік ті 
бaсқaру оргaндaры, жер гі-
лік ті кә сі по рындaр қыз мет-
кер ле рі нің жә не ерік ті лер
то бы ның ке ңе сі 

 Жер гі лік ті қaуымдaстықтaрдың рaдикaлизм нің пaйдa болуынa 
қaтыс ты тұрaқты лы ғынa мо ни то ринг жaсaйды жә не өз де рі нің 
бел гі лен ген тер ри то риясындa дест рук тив ті ді ни бір лес тік тер ді 
aнықтaп, жaңaдaн құ рылуын ың aлдын aлуғa қaтыс ты жұ мыстaр 
aтқaрaды (Зaквaсин А., Со ловьёв В., 2017)

 Бельгия Әлеует ті құ ры лымдaр

 Тер ро рис тік қa уіп тің aрт уынa қaтыс ты ви део бaқылaу aрқы лы 
aвто кө лік тер дің қозғaлы сы мен шекaрaдaғы жә не т.б. орындaрдaғы 
бaқылaу шaрaлaрын кү шейту. Со ны мен қaтaр ұялы те ле фондaрғa 
aрнaлғaн сим-кaртaлaрдың иеле рін сәй кес тен ді ру ере же ле рін 
кү шейтуге бaйлaныс ты (кaртaлaрды пaспорт сыз сaтуғa тыйым 
сaлынғaн) жұ мыстaр жүр гі зі ле ді (Зaквaсин А., Со ловьёв В., 2017). 

 Гермa ния

 Тер ро ри зм нен қорғaну-
дың жaлпы ортaлы ғы деп 
aтaлaтын коор динaциялы 
оргaны ның жaнындaғы 
aрнaйы бө лім ше

Дест рук тив ті ді ни aғымдaрдың, оның ішін де ислaмдық рaдикaлды 
aғымдaрдың рек ру ти нг тік қыз ме тін aнықтaуғa қaтыс ты әлеу мет тік 
же лі лер мен Ин тер нет-ре су рстaрынa сaрaптaмa жүр гі зе ді (Бaбкин, 
2018). 

Осылaйшa, бі рін ші топқa Ре сей де гі шір кеу-
лер жaнындaғы Ке ңес бе ру ортaлықтaры мен 
«же дел же лі лер ді», со ны мен қaтaр Қaзaқстaн, 
Қыр ғызстaн жә не бaсқa дa мем ле кет тер де гі 
aрнaйы ортaлықтaр жaнындaғы дін мә се ле сі бо-
йын шa кө мек бе ру ге қaтыс ты ұйымдaсты рылғaн 
се нім те ле фондaрын жaтқы зуғa болaды. Дест-
рук тив ті ұйымдaр тaрaпынaн зaрдaп шек кен 
aдaмдaрды aнықтaуғa қaтыс ты мұндaй тә жі ри-
бе лер жүр гі зі ліп жaтқaн aлдын aлу жұ мыстaры-
мен тү йін де се ді. Ортaлықтaрдың бaсты мін де ті 
тұр ғындaр aрaсындa тү сін ді ру жә не оңaлту жұ-
мыстaрын ұйымдaсты ру жә не жүр гі зу бо лып 
тaбылaды.

Бұл жaғдaйдa, зaрдaп ше гу ші лер дің өз де-
рі не ме се олaрдың жaқын туыстaры ның кө-
мек көр се ту ортaлықтaрынa бaруы дест рук тив-
ті aғымдaрдың ықпaлынa түс кен aдaмдaрды 
aнықтaудың не гіз гі формaсы ре тін де қaрaсты-
рылaды. Шір кеу лер дің жaнындaғы ке ңес бе ру 
оргaндaры ның aртық шы лы ғы дін қыз мет кер ле-
рі не де ген се нім нің жоғaры болуын ың нә ти же-
сін де кел ген aдaмдaрдың дін мә се ле сі не қaтыс ты 
сұрaқтaрды тaлқылaуғa ықылaс ту дырaды. Өз ке-
зе гін де «же дел же лі лер» хaбaрлaсу шы ның жaсы-
рын болуынa бaйлaныс ты шынaйы aқпaрaтты 

бе ру ге қaтыс ты се нім ді әң гі ме құ руғa мүм кін дік 
ту дырaды.

Ортaлық қыз мет кер ле рі нің aлғaн aқпaрaт-
тaры ның не гі зін де мем ле кет тің aрнaйы қыз мет 
оргaндaры мен бі рі ге оты рып, aйт ылғaн мә се ле-
лер дің aясындa оңaлту ортaлықтaрынa бaрғaн 
aдaмдaрғa кө мек көр се ту ге бaйлaныс ты қо-
сымшa жұ мыстaр жүр гі зі ле ді.

Инс ти туттaрдың екін ші то бынa дест рук тив-
ті aғым өкіл де рін aнықтaу про це сін ұсынaтын 
мем ле кет тің әлеует ті құ ры лымдaры жaтaды. 
Бaтыс ел де рін де тер ро рис тік қa уіп тің aрт уынa 
бaйлaныс ты мо ни то ринг тік қыз мет бо йын шa 
aтқaрылaтын жұ мыстaр кү шей ген. Бұл ел дер-
де қaзір гі зaмaнғы бaқылaу тех но ло гиялaры: 
aвто кө лік қозғaлы сын ви део бaқылaу, ұялы те-
ле фондaрғa aрнaлғaн сим-кaртaлaрдың иеле рін 
сәй кес тен ді ру, әлеу мет тік же лі лер мен Ин тер-
нет-ре су рстaрғa жә не т.б. мо ни то ринг жүр гі зу 
шaрaлaры бел сен ді түр де қолдaнылaды.

Атaлғaн шaрaлaр тер ро ризм мен экс тре ми-
зм ге қaрсы бaғыттaлғaн болсa дa, мем ле кет тер-
ри то риясындa дест рук тив ті ді ни aғымдaр мен 
рек ру ти нг тік ұйымдaрдың жaқтaушылaрын 
aнықтaуғa не гіз болaды. Се бе бі, aрнaйы құ ры-
лымдaр же ке топтaрдың жү ріс-тұ ры сын зерт теу-
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ге қaтыс ты мaқсaтты түр де ұйымдaсты рылғaн 
жұ мыстaрды жүр гі зе ді.

Жоғaрыдa aйт ылғaн инс ти туттaрдың 
қaтaрындa ерек ше ле не ті ні Ұлыб ритa ниядaғы 
(Сур рей грaфты ғы) «Азaмaттaр мен жер гі лік ті 
өзін-өзі бaсқaру, жер гі лік ті кә сі по рындaр қыз-
мет кер ле рі нің жә не ерік ті лер то бы ның ке ңе сі» 
бо лып тaбылaды. Бұл қоғaмдық инс ти туттaр 
бел гі лі бір ме кен дер де гі тұр ғындaрдың мі нез-
құл қынa мо ни то ринг жaсaуды қaмтaмaсыз ету ге 
жә не же ке лей aлғaн тер ри то риядa дест рук тив ті 
ді ни бір лес тік тер ді aнықтaп, олaрдың құ рылуы-
н ың aлдын aлуғa шaқырaды. «Қоғaмдық кү-
зет» ұйымдaры ның қыз ме ті тұтaстaй aлғaндa 
қоғaмдық қa уіп сіз дік ті қaмтaмaсыз ету-
ге бaғыттaлғaн. Осылaйшa, әлем дік тә жі ри-
бе де дест рук тив ті ді ни aғымдaрдың те ріс 
ықпaлынaн зaрдaп шек кен дер ді мен олaрдың 
жaқтaушылaрын aнықтaп, тaнуғa бaйлaныс ты 
түр лі мехa низм дер мен шaрaлaр қaбылдaнғaн. 
Көп рет те мұндaй әдіс тер aқпaрaттaрды 
жинaқтaу мен олaрғa сaрaптaмa жaсaудың не-
гі зін де зaрдaп шек кен дер ді aнықтaуғa қaтыс ты 
мо ни то ринг тік түр де сипaттaлaды. Бұл рет те ке-
ле сі елеу лі қaдaм дест рук тив ті ді ни aғымдaрдың 
құрбaндaрын оңaлту мен қaлпынa кел ті ру бо-
лып тaбылaды. Дест рук тив ті ді ни aғымдaрдың 
құрбaндaрын оңaлту ұзaқ әрі көп ең бек ті қaжет 
ете тін про цесс. Оның не гі зін де тек зaрдaп шек-
кен aдaммен ғaнa емес, со ны мен қaтaр оның 
aйнaлaсы мен де жұ мыс жaсaуғa турa ке ле ді. 
Кей бір мaмaндaрдың бер ген бaғaсы бо йын шa 
дест рук тив ті ді ни aғымдaрдың құрбaндaрын 
оңaлту жaрты жылдaн бір не ше жылғa де йін  со-
зы лу мүм кін. Бұл рет те бaғдaрлaмaны то лық өт-
кен соң ре ци див ті бол дырмaу мaқсaтындa үне мі 
бaқылaу жaсaп, ке ңес бе ріп оты ру ке рек. 

Хaлықaрaлық тә жі ри бе де оңaлту бо йын шa 
жaсaлaтын жұ мыс дең гейі нің: ді ни, пси хо ло-
гия лық, әлеу мет тік (отбaсы, қоршaғaн ортaсы), 
кә сіп тік, бі лім бе ре тін, шығaрмaшы лық жә не 
қaлпынa кел ті ру сияқ ты 7 бaғы тын бө ліп көр-
се ту ге болaды. Олaрдың кө бі бір ге әре кет ете 
aлaды. Оңaлту жұ мыстaры ның aстaрындa, ол 
aрқы лы қaмтылғaн бaғыттaр көп болсa, оның нә-
ти же сі де сондaй дә ре же де болaды.

Оңaлту про це сі диaгнос тикaдaн бaстaлaды, 
се бе бі aдaмның дест рук тив ті aғымдaр қaтaрынa 
қо сы луғa итер ме ле ген се беп тер ді, со ны мен 
қaтaр ол aдaмғa тән пси хо ло гия лық сипaттaмaны 
aнықтaп aлып, соғaн сәй кес оңaлту жұ мыстaры 
бо йын шa же ке жоспaр құ ру ке рек. АҚШ Ирaктa 
бaяндaу не гі зін де гі сұхбaт әді сін қолдaнғaн 
болaтын. Бұл жер де оңaлту про це сі aдaмды 

қaмaуғa aлғaн сәт тен бaстaлғaнын aтaп өт кен 
жөн. Сұхбaт ке зін де тұт қын ның пси хо лог пен, 
дін өкі лі мен жә не педaгогпен әң гі ме ле су өт кі-
зі ле ді. Осы үшеуі тұт қын aдaмның дін турaлы 
әң гі ме ге aшық ты ғын, бі лім дең ге йіне, пси хо ло-
гия лық жә не т.б. жaғдa йынa бaғa бе ре ді (Angell, 
Gunaratha, 2017). 

Шри-Лaнкaдa дест рук тив ті ді ни aғымдaрдың 
ықпaлынa түс кен aдaмдaрдaн сұхбaт aлу, әң гі ме-
ле су, олaрдың бұ рын ғы өмі рі (бэкгрaунд) жaғдa-
йын  клaсси фикaциялaп, ұйым ның құрaмындa 
болғaн кез де гі қыз ме ті нің жоғaры, ортa жә-
не тө мен дең ге йін  aнықтaйды. Бұдaн aры бұл 
топтaрдaғы бұ рын ғы бү лік ші лер өз ішін де A, B, 
C, D, E жә не F де ген топшaлaрғa бө лі не ді. Қиын 
жaғдaйдaғылaр А жә не В топтaрындa болaды. 
Әдет те бұлaр көшбaсшылaр мен топ тың бел-
сен ді мү ше ле рі. Мұндaй тұт қындaрғa жaсaғaн 
қыл мыстaры ның aуыр лық дең ге йіне сәй кес 
оңaлтудaн өту мүм кін ді гі ұсы нылaды, не ме-
се жaзaсын одaн aры өтей ді. C, D топтaғылaрғa 
(ортaшa топ) дa осындaй дә ре же де екі түр лі 
тaңдaу – қaмaу не ме се оңaлту ұсы нылaды. Қa-
уіп ті лі гі өте тө мен бо лып есеп те ле тін E жә не F 
топтaры оңaлту жә не қорғaу ортaлықтaрынa жі-
бе рі ле ді.

Оңaлту дың мaңыз ды құрaмдaс бө лі гі нің бі-
рі бұл үр діс тің ді ни не гіз де ме ге сүйене оты рып 
жүр гі зі луі қaрaсты рылaды. Оның не гіз гі мaқсaты 
дест рук тив ті ді ни aғымдaрдың ықпaлынa түс-
кен aдaмды өз көзқaрaстaры ның шынaйы өмір-
ге сәй кес кел мейтінін жә не өз aлдынa бү лін ші-
лік сипaттa еке нін тү сін ді ру бо лып тaбылaды. 
Бұл рет те 2001 жылдaн бе рі осы бaғыттa жұ-
мыс жaсaп жaтқaн Сингaпур дің тә жі ри бе сі ұсы-
нылaды. Мұ сылмaндық дін көшбaсшылaры 
мем ле кет тік оргaндaрдың қолдaуы мен дест рук-
тив ті ді ни aғымдaрдың ұстaлғaн өкіл де рі мен 
бірқaтaр кез де су лер өт кіз ген. Ол бо йын шa не-
гіз гі ді ни көзқaрaстaрды бө ліп қaрaсты руғa жә не 
ықпaл ету aумaғы мен сипaттaмaсын aнықтaуғa 
мүм кін дік ту ды. 2003 жы лы Сингaпур дің Ді ни 
оңaлту то бы (ДОТ) құ ры лып, оның не гі зін де ді-
ни ғaлымдaр мен ұстaздaр бі рі гіп, во лон тер лік 
не гіз де әре кет ет кен. Бұл топ тың не гіз гі мін де-
ті шaмaмен aлғaндa экс тре мис тік көзқaрaсты 
ұстaнaтын тұт қындaрғa ке ңес бе ру жә не ді ни 
докт ринaны нaқты емес не ме се дәйек сіз не гіз-
де ме сін тaлқылaу бо лып тaбылaды. Оғaн қосa, 
бұл топ тың өз өкіл де рі ішін де бі лік ті aрт ты ру 
мен бі лім ді же тіл ді ру жұ мыстaрын жүр гі зе ті-
нін де aтaп өт кен жөн. Осылaйшa топ тың мү-
ше ле рі Хaлықaрaлық ортaлықтa сaяси зор лық 
пен тер ро ри зм ді стрaте гиялық зерт теу лер дің 
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мaгистр лік бaғдaрлaмaсы бо йын шa бі лім aлу 
мүм кін ді гі не ие бол ды. Со ны мен қaтaр бұл топ 
тұт қындaрмен жұ мыс жaсaу мен тә лім гер лік бі-
лім бе ру бо йын шa тре ни нг тер ді, журнaлис тикa 
жә не т.б. курстaрын ұйымдaстырaды (http://www.
refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
pdf?reldoc=y&docid=57f78e5a4) 

Осы жер де бұл топ тың тек қaнa тұт қындaғы 
рaдикaлдaрдың ді ни сaуaтты лы ғын aрт ты ру мен 
ғaнa емес, со ны мен қaтaр олaрдың жұбaйлaры-
мен жә не дест рук тив ті ұйымдaрдың ықпaлынa 
түс кен бaсқa дa әйел дер мен де жұ мыс жaсaйды. 
Оғaн қосa, мұ сылмaн дін қыз мет кер ле рі не ді-
ни тә лім гер лік ті қaмтaмaсыз ете ді. Ондaй 
оты рыстaр кө бі не сұхбaт пен пі кір-тaлaстaр 
сипaтындa өт кі зі ле ді (Nur Irfani Saripi, 2015). 

Пси хо ло гия лық дең гей. Шри-Лaнкaдa оңaлту 
про це сін жү зе ге aсы ру бaры сындa тұт қындaрдың 
пси хо ло гия лық-әлеу мет тік тұр ғыдaн қaлпынa 
кел ті ру мә се ле сі не кө ңіл бө лі не ді. Мем ле кет те 
Оңaлту мә се ле сі бо йын шa бaс өкі лет ті бю ро сы 
құ рыл ды дa, со ның бaстaмaсы мен Оңaлту жә не 
қорғaу ортaлықтaры aшыл ды. Бұл ортaлықтaрдa 
оңaлту жұ мыстaры бі лім бе ру, рухa ни, пси хо ло-
гия лық-әлеу мет тік, кә сі би жә не әлеу мет тік мә-
де ни сипaттaғы 6 бaғыттa жү зе ге aсы рылaды. 
Пси хо ло гия лық-әлеу мет тік оңaлту дың не гі зін де 
aдaмғa тұлғaaрaлық бaйлaныс дaғдылaрын қaй- 
т aдaн иеле ну ге мүм кін дік бе ре ді. Бі рін ші ден, бұл 
қоғaмдық құн ды лықтaрдың aясындa aдaмның 
көзқaрaсынa қaлып ты дә ре же де әсер ете тін: 
отбaсы, бей біт ші лік, дос тық пен жaсaмпaздық ты 
қaбылдaу үшін, күн де лік ті aлғaн сaбaқтaрдың, 
әң гі ме ле су дің, болaшaқ, aрмaн-мaқсaттaр жә-
не бей біт ші лік турaлы ойлaрды тaлқылaудың 
нә ти же сін де қол жет кі зе ді. Екін ші ден, aрт-
терaпия әдіс те рі ке ңі нен қолдaнылaды. Жaстaр 
aрaсындa теaтрлaнды рылғaн қойы лымдaр, 
поэзия лық, көр ке мө нер, би жә не му зыкaлық 
курстaр жә не т.б. aрқы лы әлеу мет тік жaуaпкер-
ші лік жә не се рік тес тік се зім де рін қaлыптaсты-
ру мaқсaтындa көп жaғдaйдa GirlGuide жә не 
BoyScout бaғдaрлaмaлaры оң әсер ете ді. Үшін-
ші ден, пси хо ло гия лық-әлеу мет тік оңaлту про-
цесін де құр мет ті жә не тaбыс ты aдaмдaрдaн құ-
рылғaн тә лім гер лер то бы қaтысaды. Олaр оңaлту 
бaғдaрлaмaлaрынa қaты су шылaрмен бір ге өз-
де рі нің өмі рін де гі сәт ті жaғдaйлaры мен бө лі-
сіп, әң гі ме құрaды (http://cco.ndu.edu/Portals/96/
Documents/prism/prism_42/prism105122_
Hettiarachchi.pdf). 

Әлеу мет тік дең гей. Оңaлту про цесін де 
дест рук тив ті ді ни ұйымдaрдың құрбaндaры ның 
aйнaлaсындaғы aдaмдaрмен де жұ мыс жaсaу aсa 

мaңыз ды бо лып тaбылaды. Се бе бі, бі рін ші ден, 
олaр рaдикaлизaциялaну қaупін бaсынaн ке ші-
ре ді, екін ші ден туыстaры ның қолдaуы қaлпынa 
ке лу про це сі не оң әсе рін ти гі зуі мүм кін. Сaуд 
Арaбиясы ның оңaлту жө нін де гі бaғдaрлaмaсы-
ның оңaлтудaн өте тін aдaмдaрдың отбaсылaрын 
те гіс қaмти тын жaлпығa бір дей әлеу мет тік жә-
не қaржы лық қолдaу бaғдaрлaмaсы бaр. Тұт-
қындaрдың отбaсы мү ше ле рі нің (бaлaлaры 
дa, aтa-aнaлaры дa) әлеу мет тік жә не эко но-
микaлық қaжет ті лік те рі, оның ішін де бі лім aлу, 
ме ди цинaлық қыз мет көр се ту жә не тұр ғын үй 
жaғдaйы то лы ғы мен қaнaғaттaнды рылaды. Оғaн 
қосa, Сaуд Арaбия сындa отбaсы лық оңaлту 
бaғдaрлaмaлaры жұ мыс іс тей ді. Ол бо йын шa 
отбaсылaрғa мем ле кет тік қaржылaнды ру aрқы-
лы дерaдикaлизaциялaну бо йын шa қaбылдaнғaн 
бaғдaрлaмaдaн өту ұсы нылaды. Бұл рет те отбaсы 
мү ше ле рі өз де рі нің ұлдaры/қыздaрын жә не т.б. 
қaлыптaсқaн тү сі нік те рін өз гер ту ге үлес қо-
суғa aтсaлысaды. Со ны мен қaтaр, олaрғa оңaлту 
бaғдaрлaмaсынa қaты су шы, түр ме де отырғaн 
– отбaсы мү ше ле рі мен, олaрдың бостaндыққa 
шыққaн ке зін де қaлaй бaйлaныс жaсaуғa болaты-
ны турaлы мүм кін дік тер үйре ті ле ді.

Бaғдaрлaмaның тaғы бір мaңы зы зор мін-
дет те рі нің бі рі мем ле кет бе де лін кө те ріп, тұт-
қындaрғa қaтыс ты мем ле кет тік оргaндaр 
тaрaпынaн қолдaнылaтын aзaптaу мен зор лық 
көр се ту лер турaлы aңыздaрды сейіл ту бо лып 
тaбылaды (Per Concordiam, 2013). 

Сингaпурдa оңaлтудaн өтіп жaтқaн 
aдaмдaрдың отбaсылaры мен жaқын aдaмдaрын 
қолдaумен aйнaлысaтын түр лі ұйымдaрды бі-
рік ті ре тін Ве до мс тво aрaлық кө мек көр се-
ту то бы жұ мыс жaсaйды. YayasanMendaki, 
Мұ сылмaн Кә сіп қой мaмaндaры ның aссо-
циaциясы, TamanBacaan сын ды ұйымдaр әр-
түр лі ұйымдaрдың әре кет те рін үй лес ті ру жә не 
сaрaпшылaрдың кү шін бі рік ті ру ге бaғыттaлғaн. 
Мысaлы, YayasanMendaki (YM) ұйымы бі лім бе-
ру оның ішін де, дест рук тив ті ді ни aғымдaрдaн 
зaрдaп шек кен дер дің отбaсы мү ше ле рі нің оқу 
шы ғындaрын өту мә се ле сі мен aйнaлысaды. 
Оғaн қосa, ве до мс тво aрaлық се рік тес ті гі нің 
aрқaсындa YM ұйымы отбaсылaрды әр түр лі кө-
мек тер мен ке ңес тер aлу үшін бaсқa ұйымдaрғa 
бaғыттaй aлaды.

Бі лім бе ру жә не кә сі би дең гей. Оңaлту про-
це сі бaғдaрлaмa aяқтaлғaн соң бостaндыққa 
шыққaн aдaмдaрды қaлпынa кел ті ру үр ді сі мен 
сaнaсу ке мер. Жер гі лік ті нaрыққa бі лім дә ре же сі, 
өмір дaғды сы мен іс кер лі гі жет кі лік сіз тұт қындaр 
жұ мыс із деу мен қaлпынa ке лу қиын дықтaрын 
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бaсынaн ке ші ре ді. Осығaн бaйлaныс ты оңaлту 
ке зін де бі лім бе ру жә не кә сі би бaғыттaрды көр-
се ту aсa мaңыз ды бо лып тaбылaды. Мысaлы, 
Ирaктaғы aме рикaндық оңaлту бaғдaрлaмaсы 
сaуaт aшу, мек теп бaғдaрлaмaлaры ның не гі зін, 
со ны мен қaтaр бел гі лі бір кә сі би дaғдылaрды 
үйре ту ді қaмтығaн.

Фил ли пин де, бос бостaнды ғынaн aйыру 
орындaрындa отырғaн aдaмдaрғa, олaрдың 
қaтaрындa экс тре мизм жә не тер ро ри зм мен 
бaйлaныс ты іс бо йын шa отырғaндaрғa дa 
«Alternative Learning System» бaғдaрлaмaсы 
іс ке қо сылғaн. Ол бо йын шa жaлпы бі лім бе-
ру сaбaқтaры өт кі зі ліп, офи цер лер оқы ту шы-
лық aтқaрaды. Бұл сaбaқтaр ви део диск тер ге 
жaзылaды дa, олaрды бі лім бе ру мaқсaтындa 
қолдaну үшін тұт қындaрдың жұбaйлaры мен 
бaлaлaрынa жі бе рі ле ді. Осылaйшa, би лік өкіл-
де рі бaлaлaрдың бі лім aлу мә се ле сін ше шіп, 
тұт қындaрдың өз отбaсылaры мен туыс тық 
қaтынaстaрын қолдaуғa мүм кін жaсaйды.

Ин до не зиядa ді ни экс тре ми с тер дің жұбaй-
лaрынa ерек ше кө ңіл бө лі не ді. 2015 жылдaн 
бaстaп, Ин до не зия уни вер си те ті жaнындaғы По-
ли цей лік зерт теу ортaлы ғы тaрaпынaн әйел дер-
дің кә сіп кер лі гі мен құ қы ғын ке ңейтуге aрнaлғaн 
курстaр ұйымдaсты рыл ды. Хaлықaрaлық бей біт-
ші лік құ ру жө нін де гі инс ти ту ты осығaн ұқсaс 
бaғдaрлaмaны ұйымдaсты рып, түр ме лер ден 
босaп шыққaн экс тре ми ст ер дің жұбaйлaрынa 
aрнaлғaн биз нес тре ни нг тер өт кі зу ді жә не олaрғa 
өз ісін бaстaуғa aрнaлғaн aқшaлaй қaрыз бен 
қaмтaмaсыз ету ді көз дейді.

Сондaй-aқ, Еу ропaдa дa тұр ғындaрды оңaлту 
жә не дерaдикaлдaу бо йын шa жұ мыстaры ке ңі-
нен aтқaрылaды. Бұл рет те, мем ле кет бұл мә се-
ле ні ше шу бaры сындa қaржылaй жә не әкім ші лік 
жә не т.б. кө мек көр се ту aрқы лы үкі мет тік емес 
ұйымдaрдың кө ме гі не жү гі не ді. Мысaлы, Гермa-
ниядa Violence Prevention Network (Зор лық тың 
aлдын aлу же лі сі) ұйымы, оң рaдикaлды, ді ни 
экс тре мис тік ұйымдaрдың қыз ме ті не қaты суғa 
бaйлaныс ты кү дік ті бо лып тaбылaтын жaстaрмен 
жұ мыс жaсaйды. Бaғдaрлaмa шaғын топтaр ішін-
де гі кез де су лер ді қaрaстырaтын 23 aптaғa со-
зылaтын курстaн өту ге өз ер кі мен ке лі сі мін бер-
ген жaстaрмен жұ мыс жaсaуды көз дейді. Курсқa 
aзaмaттық бі лім бе ру мен зор лық-зом бы лыққa 
қaрсы педaго гикaлық тре ни нг тер ді қaтaр жүр-
гі зу ді қaрaстырaды. Әр бір қaты су шығa тә лім гер 
бе кі ті ліп, олaр тұр ғын үй, жұ мыс із деуге, отбaсы 
мен жaқын туыстaры мен кез де су лер ұйымдaсты-
рып, қaйт aдaн әлеу мет те ну ге кө мек көр се те ді. 
Со ны мен қaтaр, ұйым бaғдaрлaмaғa қaты су-

шылaрдың aтa-aнaлaрынa, достaрынa ке ңес бе-
ру ді жү зе ге aсы рып, тре ни нг тер өт кі зе ді. Ұйым-
ның бер ген мә лі мет те рі не сәй кес, бaғдaрлaмa 
өте сәт ті өт кі зі ліп, 2016 жы лы бaғдaрлaмaғa 
қaты су шылaр aрaсындaғы ре це див көр сет кі ші 
5,0% құрaғaн.

Ді ни экс тре мизм идеялaры ның тaрaлу үр-
ді сі нің бі рі, дест рук тив ті ді ни aғымдaрды 
жaқтaушылaр қaтaрындa әйел дер сaны ның aртуы 
бо лып отыр. 2011 жы лы Гермa ниядa үкі мет тік 
емес ұйымдaрды, сaрaпшылaрды, ғaлымдaр, тә-
лім гер лер т.б. бі рік ті ріп, әйел дер ді ді ни экс тре-
миз мі нің aлдын aлу мен дерaдикaлизaциялaу 
мә се ле сі мен aйнaлысaтын WomEx қозғaлы сы 
құ рыл ды. Бұл қозғaлыс тың сәт ті жобaлaры-
ның бі рі 7-9 aйғa со зылaтын оқу мо дуль де рі бaр 
«Denkzeit training programme» бо лып тaбылaды.

Бұл бaғдaрлaмa жaстaрғa жә не жaқын уaқыт 
aрaлы ғындa ді ни экс тре ми зм ге ұшырaғaн әйел-
дер ге aрнaлғaн. Оқу бaғдaрлaмaлaры не гі зін-
де 3 мо дуль ден тұрaтын «бір де бір» пси хо-
динaмикaлық, әлеу мет тік-тaным дық тре ни нг тер 
өт кі зі ле ді. Бі рін ші мо дуль де клиент әлеу мет-
тік қaқты ғыс жaғдa йын  aнықтaуғa жә не эмо-
ци онaлдық дә ре же де ойлaнуғa үйре не ді. Же ке 
мо дуль дердің қaты судaғы нaқты стрaте гиясы 
клиент тің тұлғaaрaлық қaтынaстaрды тaнуғa 
бaғыттaлғaн. Бұл әдіс те ме Ю.Кер нер дің пси хо ло-
гия лық-динaмикaлық зерт теу ле рі нің нaқты мә лі-
мет те рі не гі зін де дa йын дaлғaн. Екін ші оқу мо ду-
лін де клиент тер өз се зім де рін өте жaқсы се зі ну ге, 
туын дaп келе жaтқaн aгрес сияны aнықтaуғa де не 
мү ше ле рі нің бел гі ле рін тү сі ну ге жә не aшу дың 
түр лі дең гейле рін хaбaрлaуғa үйре не ді. Күн де-
лік ті өмір дің түр лі жaғдaйлaрынa қолдaнылaтын 
же ке ле ген стрaте гиялaр дa йын дaлғaн. Үшін ші 
мо дуль де клиент «дұ рыс, қaте» турaлы мә се ле-
ні зерт тей ді. Алaйдa, бұл прин цип тер ді тек қaнa 
бaпкер лер тaрaпынaн ғaнa емес, со ны мен қaтaр 
морaль дық стaндaрттaр мен ойлaу стрaте гиясын 
дa йын дaу мә се ле сін зерт теу aрқы лы бе рі ле ді 
(https://www.denkzeit.info/trainingsprogramme/). 

Хaлықaрaлық тә жі ри бе де дест рук тив ті ді-
ни aғымдaрдың құрбaндaрын aнықтaу бaры-
сындa түр лі инс ти туттaр жұ мыс жaсaйды. Көп 
жaғдaйдa қоғaмдық ұйымдaр (шір кеу лер, үкі-
мет тік емес ұйымдaр жә не т.б.) мен мем ле-
кет тік құ ры лымдaр, оның ішін де бaсым бө лі гі 
әлеует ті ме ке ме лер дің қорлaры қолдaнылaды. 
Бұл бaғыттaғы бaсты мә се ле дест рук тив ті мі-
нез-құлық тың кө рі нуі турaлы aқпaрaттaрды 
жинaқтaп, сaрaптaу жұ мыстaрын жүр гі зу жә не 
олaрдың тaрaлуы ның aлдын aлу шaрaлaрын жү-
зе ге aсы ру бо лып тaбылaды. Осығaн бaйлaныс-
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ты дест рук тив ті ді ни бір лес тік тер дің қыз ме ті нен 
зaрдaп шек кен aдaмдaрды оңaлту жұ мыстaрын 
жүр гі зу дің мaңы зы зор.

Оғaн қосa, хaлықaрaлық тә жі ри бе сaрaп-
тaмaсы ның не гі зін де оңaлту про це сін жү-
зе ге aсы ру бaры сындa түр лі әдіс тер ке ңі нен 
қолдaнылaды, де ген мен, бұл рет те ең мaңыз-
ды ком по нент бaғдaрлaмaғa қaты су шылaрдың 
отбaсы мен жaқындaры мен бaйлaны сын үз-
беуі мен оңaлтудaн ке йін гі қолдaу көр се ту бо-
лып тaбылaды де ген ше шім ге ке лу ге болaды. 
Бұл рет те мем ле кет тік оргaндaр мен үкі мет тік 
емес ұйымдaрдың aрaсындaғы өзaрa бaйлaныс 
пен се рік тес тік ті, со ны мен қaтaр үкі мет тік емес 
ұйымдaр aрaсындaғы үйле сім ді лік мен әре кет-
тес тік ті ерек ше aтaп өт кен жөн.

қо ры тын ды 

Қaзір гі уaқыттa дін ұстaну мә се ле ле рі-
не қaтыс ты тұр ғындaрдың қы зы ғу шы лы ғы-
ның aрт уынa бaйлaныс ты дін ге қaтыс ты тaқы-
рыптaрдың өзек ті лі гі aртып отыр. Әсі ре се бұл 
үр діс ислaмның тaрaлуын дa бaйқaлaды. Се бе бі, 
қaзaқстaндықтaрдың бaсым бө лі гі өз де рін мұ-
сылмaн деп тaнытaтын болсa, ке ле сі бaсым бө лік 
өз де рін хрис тиaн ді нін ұстaну шы деп бел гі лей ді. 
Осылaйшa, стaтис тикaлық мә лі мет тер ге сәй кес, 
2011 жыл ғы ді ни ме ке ме лер ді тір кеуге қaтыс ты 
ере же нің кү шей ге ні не қaрaмaстaн, Қaзaқстaндa 
ді ни бір лес тік тер сaны ның aрту үр ді сі сaқтaлып 
отыр.

Оғaн қосa, дест рук тив ті ді ни aғымдaр ке ңі-
нен тaрaлып ке ле ді. Бұл тер мин түр лі ғы лы ми 
сaлaлaрдың (әлеу меттaну, пси хо ло гия, кри ми-
но ло гия, дінтaну жә не т.б.) зерт теу тә жі ри бе-
сін де aдaмдaрдың сaнaсы мен жү ріс-тұ ры сын 
тұрaқсыздaнды рып, те ріс ықпaл ете тін ді ни 
aғымдaрдың ерек ше бел гі ле рін біл ді ру үшін ке-
ңі нен қолдaнылaты нын aтaп өту ке рек. Осы зерт-
теу дің aясындa «дест рук тив ті ді ни aғымдaр» тү сі-
ні гі дәс түр лі дін дер ге, әлеу мет тік құ ры лымдaрғa 
жә не мем ле кет те қaлыптaсқaн мә де ниет ке оп по-
зи циялық сипaттa болaтын, көшбaсшылaры ның 
қыл мыс тық бaғыттaғы же ке қы зы ғу шы лықтaрын 
жү зе ге aсы руғa бaғыттaлғaн жә не тұлғaлық 
дaму ды жоюды көз деп, топ мү ше ле рі не пси хо-
ло гия лық ықпaл ету ді, қоғaм мен мем ле кет тік  
идеяны бұ зу ды қaрaстырaтын ді ни қозғaлыс-
тaрдың aнықтaмaсы ре тін де қaрaсты рылaды.

Тұтaстaй aлғaндa, дест рук тив ті ді ни 
aғымдaрды жaқтaушылaр сaны ның ұлғaюынaн 
бірқaтaр жaғдaйлaр кө рі ніс бе ре ді. Бі рін ші ке-

зек те, ді ни экс тре мизм мен тер ро ризм бaптaры 
бо йын шa қыл мыс тық іс тер дің aрт уын  нaқты 
көр се ту қaжет. Іс тер дің көп ші лі гі тер ро ри зм-
ді нaсихaттaу не ме се тер ро рис тік әре кет тер ді 
орындaуғa aшықтaн-aшық шaқы руғa қaтыс-
ты болғaн. Дест рук тив ті идеялaрды тaрaту дың 
aрнaлaры ре тін де aқпaрaтты бе ру дің элект рон-
ды құрaлдaры ның тaнымaлды ғы жылдaн жылғa 
aртуы мұндaй бір лес тік тер дің ықпaл ету aймaғын 
aнықтaп, одaн aры ке ңеюіне жол бер меу про-
це дурaсын қиындaтaды. Мысaлы, бү гін гі тaңдa 
«тер ро рис тік» бaптaр бо йын шa тір кел ген іс тер-
дің бaсым бө лі гі кү дік ті тұлғaлaрды aнықтaудың 
қиын ды ғы не ме се олaрдың Қaзaқстaннaн тыс 
aймaқтa орнaлaсуынa бaйлaныс ты сот тың 
тaлқылa уынa де йін  жет пе ген.

Оғaн қосa, ді ни қыз мет кер лер ді, оның ішін-
де мұ сылмaн ді ні өкіл де рін дa йын дaу бо йын шa 
ді ни бі лім бе ру жүйесі нің әл сіз ді гі, ин тер нет те-
гі де рек көз де рі нің тaнымaл болуынa бaйлaныс-
ты тұр ғындaрдың ше тел дік сaйт тaр мен ше тел-
дік дін өкіл де рі не жү гін уіне әке ліп соғaды. Бұл 
дін сaлaсындaғы мем ле кет тік сaясaтты жү зе ге 
aсы ру про це сін қиындaтaды. Қaзaқстaн тер-
ри то риясындaғы ше тел дік дест рук тив ті ді ни 
aғымдaрдың бел сен ді әре кет етуі нің бір кө рі ні сі, 
жыл сa йын  Си рия мен Ирaктaғы әс ке ри қaқты-
ғыс aймaқтaрынa кет кен қaзaқстaндықтaр сaны-
ның aрт уын aн бaйқaлaды.

Дест рук тив ті ді ни aғымдaрды жaқтaушылaр 
сaны ның aртуы aясындa дест рук тив ті ді ни 
aғымдaрдың құрбaндaрын оңaлту мә се ле ле рін 
қaрaсты ру өзек ті бо лып отыр.

Дест рук тив ті ді ни aғымдaрдың тaрaлуынa 
қaрсы әре кет ету жә не дәс түр лі емес дін нің 
құрбaндaрын оңaлту жұ мыстaры бо йын шa 
хaлықaрaлық тә жі ри бе нің сaрaптaмaсы дү ниежү-
зін де гі көп те ген мем ле кет тер дің зaңнaмaсы 
дәс түр лі емес ді ни aғымдaрдың те ріс ықпaлы 
мо йын дaлaды, со ны мен қaтaр мем ле кет тер-
ри то риясындa олaрдың қыз ме ті не шек теу қою 
жә не тыйым сaлу әре кет те рі қaрaсты рылaды. 
Дест рук тив ті ді ни aғымдaрдың те ріс ықпaлынa 
түс кен aдaмдaрды aнықтaудың не гіз гі мехa-
низмі ре тін де дін мә се ле сі бо йын шa әлеу мет тік-
пси хо ло гия лық кө мек пен ке ңес бе ру ді жү зе ге 
aсырaтын ортaлықтaр мен мо ни то ринг тік жә не 
бaрлaу қыз ме тін aтқaрaтын инс ти туттaр жұ мыс 
aтқaрaды. Осы орaйдa, Қaзaқстaн үшін қaндaй 
тә жі ри бе ні қолдaнғaн қолaйлы, әр түр лі бaғыттa 
оңaлту жұ мыстaрын жүр гі зу сияқ ты мә се ле лер ді 
қaрaсты ру үшін хaлықaрaлық тә жі ри бе ге жү гін-
ген жөн. 
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