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Бағдат Бейсенов, Алмасбек Шағырбаев (Алматы, Қазақстан)

ПОСТСЕКУЛЯРЛЫ ӘЛЕМ: ДІН ЖӘНЕ ҚОҒАМ

Аннотация. Бұл мақалада қазіргі замандағы адамзат өркениетіне төнген 
әлемдік сын-қатерлер қарастырылады. Бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз 
етудегі өркениеттер мен мәдениеттер үндесуіне қауіп төндіруші лаңкестік пен 
төзімсіздік мәселесі және Еуропа елдеріндегі мемлекет пен дін қатынасының 
мәселелеріне талдау жасаланып постсекулярлық қоғамдағы зайырлылық пен 
діндарлық арақатынасын ашылады. Жаһандық азаматтық қоғамда діни ұйымдар 
халықтар дүниетанымын өзгерте алатын қуатты күшке айналды. Жаһандық 
және аймақтық ойыншылар діндер көмегімен өзара бәсекелестікті шиеленістіре 
отырып,өркениетаралық сенімсіздік тудыру арқылы адамдар санасын билеуді 
қалайды. Халықаралық шиеленіс көрігін қыздыруға түрлі діни түрткідегі ради-
калды идеология жаһандық сипат алуда.Трансұлттық деңгейде геосаяси және 
діни жобалардың пайда болуы жаһандық саясаттағы жаңа трендтің құрылуын 
білдірді.Әлеуметтік желілер мен ғаламтор радикалды идеологияның ақпараттық-
психологиялық ықпал ету мақсатына қолдану гибридтік соғыстың көрінісі.
Жаһандық лаңкестік ұлттық,нәсілдік,діни,мәдени ерекшеліктерге қарамастан 
бүкіл адамзаттың бүгіні мен болашағына қауіп төндіруде.

Түйін сөздер: постсекулярлық, десекуляризация, ксенофобия, дін, саясат, 
терроризм, жаһандану.

Кіріспе

1990 жылдардан бастап адамзаттың даму векторында елеулі бетбұрыс 
діннің жеке адам және қоғамдық өмірдегі орнын қайта иеленумен 
айқындалады. 2008 жылы әлемді құрсаулаған жаһандық экономикалық 
дағдарыс салдары және төртінші индустриалды төңкеріс үдерісі, алпау-
ыт елдердің бақталастығының артуы, геосаяси ойындардың шиеленісуі, 
кибершабуылдар, гибридтік соғыстар, сауда және санкциялық жанжал-
дар, үркіту мен қоқан-лоқы жасау, күш көрсету, аймақтық дау-дамай-
лар мемлекетаралық қатынастар және халықаралық саяси-экономикалық 
жүйеге ұзақ мерзімге ықпал етуі мүмкін. Жаһандану заманында жаңа тех-
нологиялар көмегімен жаһандық саясат және жаһандық экономика адамзат 
қоғамына өзгерістер еңгізуде. «Әлемдегі оқиғаларды ой елегінен өткізіп, 
қорытынды жасау-қоғамның да, саяси партиялар мен қозғалыстардың да, 
білім беру жүйесінің де ауқымды дүниетанымдық, рухани жұмысының 
бір бөлігі» [Назарбаев. 2017]. Алпауыт елдер жаһандық діни жобалар 
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көмегімен трансұлттық діни институттарды құруда. Жаһандық үдерістерге 
діни ұйымдардың да ықпалды рөлге ие болуы постсекулярлы жаһандық 
әлемнің белгісі. Жаһандық азаматтық қоғамда діни ұйымдар халықтар 
дүниетанымын өзгерте алатын қуатты күшке айналды. Жаһандық ойын-
шылар діндер көмегімен адамдар санасын билеуді қалайды. Трансұлттық 
денгейде геосаяси және діни жобалардың пайда болуы жаһандық 
саясаттағы жаңа трендтің құрылуын білдірді. Суық соғыс уақытындағы 
бәсекелес коммунисттік және капиталистік идеологияның орнын бір по-
лярлы әлем үстемдігі, жаһандық және аймақтық бәселестік, әсіредіншілдік 
және әсіреұлтшылдық иеленді. Қазіргі әлемдегі діннің орны туралы 
Ю.Хабермас «дүниеауи себептен бықси бастаған қақтығыс діни бүркеме 
жамылған соң ғана өрши түседі» –деп көрсетеді». Діндердің саясилануы 
заманауи жаһандық діни-саяси үдерістерге тән құбылыс. Кейбір елдерде 
болған түрлі-түсті төңкерістердің діни астарлары да бар. XXI ғасырдағы 
халықаралық және аймақтық саясатты жаңғыртуда діни құндылықтар мен 
діни дипломатияның рөлі өсуде. Биліктен тәуелсіз трансұлттық діни топ-
тар саяси күш ретінде халықаралық қатынас және құқықта елеулі ықпал 
етуші факторға айнала бастады. Адам мен қоғам өмірінде діннің әлеуметтік 
мән-мағынасын жоғалтуын бейнелейтін және қазіргі заманның ажырамас 
қасиеті саналған «секуляризация» ұғымы заманауи әлемде жаңа тұрғыда 
қарастырылуда. Секулярлы қоғам кеңістігінде діннің саясатқа, экономикаға, 
мәдениетке ықпалының күшеюі діндарлық пен секулярлық арасындағы 
арақатынас формасына байланысты өрбиді. Ғылыми-техни-калық төңкеріс, 
жаһандану үдерістері, урбандалу, экономикалық, саяси, мәдени жаңғырулар 
дін мен діни санаға да ықпал етті.

Десекуляризация – бұл секуляризацияға қарама-қарсы тренд, яғни 
діндарлықтың қайта жаңғыруы, зайырлылық пен дүниелік есебінен 
қасиеттіліктің қайта жандануы. Бұл постсекулярлық пен постдіндарлық 
трендтің көріністері – діннің зайырлы, мемлекеттік орындарға (мектеп, 
жоғары оқу орны, әскер, экономика, мәдениет) кіре бастауы, діндарлықтың 
зиялылар мен өнер жұлдыздары арасында өсуі, діни институттардың 
көркем шығармашылық туындыларына (әдебиет, театр, сурет, кино өнері) 
цензура қоюға әрекеті. Десекуляризация белгілері -мемлекет пен дін 
арасалмағының өзгеруі, қоғамдық санадағы діни түсініктердің өсуі, нақты 
діннің ресми мәртебе алуы. Батыс еуропалық ғалымдар постсекулярлық 
және постдіндарлық ұғымдары төңірегінде тартысса, постатеистік және 
постсоциалистік елдер ғалымдары діннің қайта жаңғыруы, діннің қайта 
оралуы, сакрализациялану, секуляризацияның ақыры тақырыбында пікір 
таластыруда. Постсекулярлы қоғамда секулярлы және түрлі діни топтардың 
бейбіт және өзара келісімде өмір сүруі үшін түсіністік қағидалары қандай 
болуы тиіс. Постсекулярлы жағдайда діни идеялар мен діни институттардың 
ықпал етуі денгейінің шекарасы қандай болмақ. Адам санасының 
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радикализациялануының түрткілері және терролық әрекеттердің саяси, 
әлеуметтік, діни, ұлттық, дүниетанымдық, психо-патологиялық себептерін 
қалай айқындаймыз. Діндарлық пен радикалдылық өлшемі мен шекарасы 
қандай. Міне осы сауалдар қоғамдық психология мен санадағы түйткілді 
мәселелер. Қазіргі батыс еуропалық қоғамды постсекулярлы ретінде 
анықтау үшін негізгі үш құбылыстан туындаған санадағы өзгерістер 
нақты айқындалуы тиіс. Біріншіден, қазіргі әлемде болып жатқан түрлі 
қақтығыстардың діни негізде болғандығын хабарлайтын БАҚ ықпалымен 
қоғамдық сана өзгеруде; екіншіден, либералды қоғамдағы діни қауымдар 
кейбір қоғамдық немесе саяси оқиғаларды өзінше түсіндіруі қоғамдық 
санаға әсер етуде; үшіншіден, дәстүрлі мәдениетті ұстанатын елдерден 
келуші жұмысшы күштер және босқындардың тұрақты иммиграциясы 
еуропалық азаматтар санасына ықпал етуде. Неміс философы Ю.Хабермас 
осы үш факторды негізге ала отырып секулярлы батыс қоғамын постсеку-
лярлы деп атайды. Мемлекеттік билік азаматтарды біріктіру үшін олардың 
теңдігін қамтамасыз етуі тиіс. Ғаламтор және әлеуметтік желілер, алпау-
ыт елдердің геосаяси жобалары діннің және діндарлықтың жаңа құбылысы 
радикалды идеология мен діни сенімнің күмәнді формаларын тудырды. 
Заманауи әлемде нақты дін мен идеологияға негізделген саясат, партия, 
экономика, құқық, мәдениет, өнер секулярлықтың Жаңа заманда орныққан 
үлгісіне симайды. Жаһанданған адамзаттың қоғамдық психологиясы мен 
өміріне діннің ықпалы өсуде, демек зайырлылық пен діндарлықтың өзара 
әріптестігінің әділетті заманауи тетіктерін даярлау қажет. Постсекуляр-
лы жағдайда діннің әлеуметтік маңызы өседі. Модернизация зайырлы 
ұстаныммен қатар, діни сананы да қамти отырып, оны өзгертеді. Секуляри-
зация бұл дінге қарсылық емес, діннің заң аясында өркениетті қызмет жаса-
уы, демек постсекулярлы қоғамда секулярлық пен сакральдылық бірін-бірі 
толықтырушы үдеріс. Дін секулярлы қоғамнан үйренсе, секулярлы қоғам 
діндегі бауырмалдық, рухани кемелдену, сыйластық сынды құндылықтардан 
үйренуі тиіс. Кәрі құрлық елдерінде мұсылман қауымдарының өсуі және 
соңғы жылдары босқындар мен мигранттардың жаппай келуі еуропалық 
қоғамдық пікірде исламофобиялық үдеріс тудыруда. Қазіргі таңда еуропалық 
елдер зайырлылық негіздерін сақтау және күшейту мақсатында нақты іс-
шараларды қолға алуда. Еуропалық мәдени кеңістік пен қоғамдық пікірде 
жиі көтерілетін мәселе паранджа тақырыбы. Еуропалық христиандық 
құндылықтарға негізделген өркениет өз діни бірегейлігін сақтауға мән беру-
де. 2011 жылы сәуірде Францияда қоғамдық орындарда никаб, бурка киюге 
тыйым салды. Қоғамдық орында паранджа кигендерге 150 евро айыппұл 
салынады және заңды бұзғандар бір сағат гендерлік теңдік және зайырлы 
құндылықтар туралы дәріс тыңдайды. Әйелін, қызын, қарындасын хижаб, 
никаб киюге мәжбүрлеген еркектерге 30 мың евро айыппұл салынады не-
месе бір жылға бас бостандығынан айырылады. 2016 жылы Нидерландтың 
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төменгі палатасы қоғамдық орындарда хижаб, никаб киюге тыйым салды. 
Заңды бұзушыларға 400 евро айыппұл салынады. Нидерланд азаттық пар-
тиясы мигрантардың елге келуіне тыйым салуға, хижабқа тыйым салуға, 
мешіттерді жабуға шақырады. 2011 мамырда Бельгия парламенті қоғамдық 
орындарда хижаб, никаб киюге тыйым салды. Заңды бұзушыларға 15-20 
евро айыппұл салынады. Оқу орындарының басшылары хиджаб мәселесіне 
қатысты шешім шығару өкілеттілігіне ие.

2016 жылы қыркүйекте Швейцария парламенті қоғамдық орындар-
да хижаб, никаб киюге тыйым салатын заң қабылдады. Заңды 88 депутат 
қолдап, 87 депутат қарсы дауыс берген, 10 депутат қалыс қалған. 2016 жылы 
қарашада Болгария парламенті қоғамдық орындарда хижаб, никаб киюге 
тыйым салды. Заңды бірінші рет бұзушыларға 100 евро, қайта бұзғандарға 
750 евро айыппұл салынады. Заңды лауазымды қызметкерлер бұзса 250 
евро, қайта бұзушыларға 1000 евро айыппұл салынады. 2014 жылы наурызда 
халықаралық футбол федерациясы (FIFA) хижабпен футбол ойнауға рұқсат 
берді. 2017 жылы мамырда халықаралық баскетбол федерациясы (FIBA ) хи-
жабпен баскетбол ойнауға рұқсат берді. 2016 жылы қазан айынан Австрияда 
қоғамдық орындарда паранджа, никаб киюге тыйым салатын заң қабылдады. 
Заңды бұзушыларға 150 евро айыппұл салынады.

2001 жылғы 11 қыркүйектен соң әлем елдері террорлық қауіптің ал-
дын-алу және террорлық қылмыспен күрес іс-шараларына ерекше назар 
аудара бастады. 2002 жылы Еуроодақ барлау ақпаратын талдау орталығын 
ашты (INTCEN) ашты. 2016 жылы қаңтарда Европол аясында Еуропалық 
контртеррорлық орталық ашылды. Орталық арнайы қызметті өзара 
әріптестік қимылға үйретеді. ЕО-АҚШ линиясы терроршылдар туралы 
ақпаратты алмасу бойынша интерпол және Focal Point travеlers (FPT) ая-
сында Foreign Terrorist Fighter (FTF ) бағдарламасына еуропалық елдер 
қатысады. 1971 жылы құрылған Берн клубы аясында еуропалық арнайы 
қызметтер өзара деректермен алмасады. Германияның орталық антитер-
рор тобы-GSG9 және аймақтағы полиция басқармалары құрамында SEK 
–аймақтық контртеррорлық топ бар. Сонымен қатар, федералдық арнайы 
мақсаттағы топ BFE+ қала және қала маңында терроршылдардың ізіне түсу 
және қуғындаумен, ал GSG9 тобы ғимараттар ішінде іс-әрекет жасау және 
кепілге алынғандарды босатумен айналысады. Германияда антитеррорлық 
операция жарияланған жағдайда-қала шекарасы жабылып, қоғамдық 
көліктер тоқтатылады, вокзалдар қоршауға алынады, қала тікұшақпен 
бақыланады, әлеуметтік желілер жұмысы бұғатталады, фото және ви-
део жазбаларды ғаламторға жариялауға тыйым салынады, тұрғындар 
үйлерінен шықпайды, Австрияда антитеррорлық Cobra тобы терроршы-
лармен күреске машықтанған. Францияда SIGN-контртеррорлық арнайы 
топ, Ұлыбританияда контртеррорлық арнайы топтар-SAS, SBG, Израилде-
YAMAM және Kидон, АҚШ-Delta тобы бар.
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Әдіснама 

Мақалада жалпы тарихи әлеуметтік құбылысы және діннің мәнін 
кешенді түрде қарастыруда диалектикалық әдіс қолданылды. Сонымен 
қатар мақала барысында салыстырмалы және жүйелі сараптау, тарихи-
логикалық, компаративистік әдіспен қатар ғылыми зерттеудің дәстүрлі 
әдістері анализ, синтез, абстракциялау және жалпылау қолданылды.

Шанхай ынтымақтастық ұйымының аймақтық антитеррорлық 
құрылымы 2001 жылы терроризм, сепаратизм, экстремизмге қарсы күрес 
мақсатында құрылды. Аймақтық антитеррорлық құрылымның (ААТҚ) 
орталығы – Бішкекте, атқару комитеті – Ташкентте орналасқан. ААТҚ қызметі 
мен міндеттері: ұйым мүшелерінің құзіретті орындарымен қатынасқа қолдау 
көрсету, терроризм және экстремизмге қарсы күрес бойынша оперативтік-
іздеу және басқа да іс-шараларды даярлау, терроризм және экстремизм, 
сепаратизмге қарсы күрес бойынша халықаралық-құқықтық құжаттарды 
даярлауға қатысу, ААТҚ мүшелерінен түскен ақпаратты жинау және талдау, 
жаһандық сын-қатерлерге жауап берудің тиімді жүйесін қалыптастыруға 
қатысу, терроризм және экстремизм, сепаратизмге қарсы күрес бойын-
ша конференция, семинар өткізу және тәжірибе алмасу. Терроризм-бұл 
аса ауыр қылмыс. Терроризм нақты ұлтқа, дінге, нәсілге тән емес. Терро-
ризм қоғамға және жеке адамға төнген қауіп. Терроризмнен сақтандыру, 
алдын-алу және күрес, терроризмнің салдарын жоюмен тиімді күресу 
үшін мемлекет азаматтық қоғамның, БАҚ-ының, жеке сектордың және 
бизнес құрылымның қолдауына зәру. Террорлық радикализация-адамның 
террорлық зорлық-зомбылықты мүмкін, тіпті дұрыс іс-әрекет деп қабылдау 
процесі, осының нәтижесінде адамның терроррлықты қолдауын немесе на-
сихаттауын, террорлық әрекетке қатысуын айқындайды. Террорлық радика-
лизация түрлі жағдайда және түрлі тәсілмен іске асуы мүмкін. Террорлық 
радикалдану қолайлы жағдайда жеке адамның психологиялық күйімен 
үйлесуі нәтижесінде көрінуі мүмкін. Террорлық радикализацияға сыртқы 
орта факторлары, теріс идеологияның ықпал етуі, терроршылдардың на-
сихаты және ықпал жасауы, қоғамдағы жағымсыз оқиғалар, (құқықтың 
бұзылуы, ұлттық, нәсілдік, діни кемсітушілік, саяси оқшаулау, әлеуметтік-
экономикалық маргинализация, үмітсіздік, өмірден түңілу, психологиялық 
ауытқу) да әсер етеді. Әлемде болып жатқан қақтығыстар мен дауларға 
діни сипат беру де террорлық радикалдану күшейтеді. Терроршылдардың 
жалпы сипаттамасы немесе террорға жетелейтін жол анық айқындалмаған. 
Адамның террорлық радикалдануының шарттары төменгідей: тұлғааралық 
қатынас және әлеуметтік әрекеттестік, писхологиялық және танымдық фак-
торлар, діни, саяси, әсіре ұлтшылдық, қылмыстық түрткілер, терроризмді 
ақтаушы идеялар және радикалды теориялардың ықпал етуі. Экстремистік 
ұйымдарға тарту көбіне достар, туыстар және экстремистік ұйым 
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мүшелерінің көмегімен іске асады. Ықпалға тез ұшырайтын иланғыш адам-
дарды алдап, арбап торға түсірген соң материалдық және психологиялық 
көмек пен қолдау көрсетіледі. Психологиялық тұрғыда өңделген амдардың 
санасына нақты идеялық қондырғы енгізіліп террорлық қылмысқа тарту 
іске асырылады. Терроршылдардың мақсаты-тұтас қоғамға немесе нақты 
бір топта үрей тудыру арқылы өздеріне назар аударту және қоғам мен мем-
лекетке өз талаптарын орындату. Террорлық әрекет және насихат көмегімен 
қоғамда алауыздық және өшпенділік, тұрақсыздық пен сенімсіздік туды-
ру террорршылдардың негізгі ұстанымы. Сондықтан төтенше жағдайда 
қоғамды үрейге бой алдырмауға және бірлікке шақыру маңызды. Төтенше 
жағдайда барлық ақпараттар мұқият сүзгіден өткізіліп таратылуы тиіс. 
Қоғамның тұрақтылығы-бұл түрлі сын- қатерлер мен теріс құбылыстарға 
азаматтық қоғам институтарының бірлесе қарсы тұруы. «Қазіргі заман-
да адамзат терроризмнің белең алуымен бетпе-бет келіп отыр. Бұл ретте 
деструктивті күштерді қаржыландыратындарға, шет елдік террористік 
ұйымдармен байланыс жасайтындарға қарсы күрес жүргізу ісі негізгі 
мәселе болып саналады» [Назарбаев. 2017].

2003 жылы желтоқсанда мемлекет басшысы жарлығымен ҚР ҰҚК 
құрылымында террорлық және экстремизм көріністерінің алдын алу 
мақсатында антитеррорлық орталық құрылды. 2013 жылы ҚР антитеррорлық 
комиссия (АТК) туралы типтік ереже қабылданды. АТК қызметі – ұлттық, 
аймақтық, халықаралық ауқымды қамтиды. 

Терроризммен күрес туралы халықаралық құжаттар: БҰҰ халықаралық 
терроризмді жою іс-шарасы туралы декларациясы (1994 ж) Бомбалық тер-
роризммен күрес туралы (1997ж), Терроризмді қаржыландырумен күрес 
туралы (1999 ж). Аймақтық актілер: терроризмнің алдын-алу және жазаға 
тарту туралы Вашингтон конвенциясы (1971 ж), терроризммен күрес туралы 
еуропа конвенциясы (1977ж), терроризм, сепаратизм, экстремизмменкүрес 
туралы Шанхай конвенциясы (2001 ж), терроризмнің алдын-алу туралы 
еуропа кеңесі конвенциясы (2005 ж), ядролық терроризмге күрес туралы 
(2005 ж), ТМД мемлекет басшылар кеңесімен бектілген терроризммен 
күрес бағдарламасы (2000 ж). 2017 жылы мамырда әлемнің дамыған жеті 
елінің (G7) басшылары Саммитінде терроризммен күрес туралы деклара-
ция қабылданды. 2017 мамырда Эр-Риядта өткен «АҚШ-Араб Ислам әлемі» 
Саммитінде жаһандық терроризммен күресте ислам дүниесі елдерінің 
әріптестігің күшейту мәселесі талқыланып, экстремизм және терроризм-
мен күрес халықаралық орталығы құрылды. Бұл жиынға ислам әлемінің 50 
аса елдері қатысты.

БҰҰ контртеррорлық комитеті 2001 ж қыркүйектегі террорлық шабуыл-
дан кейін құрылды. Комитет ұлттық және аймақаралық деңгейде террорлық 
актілердің алдын алу бойынша БҰҰ мүшелерінің әлеуетің нығайтуға ықпал 
етеді. КТК жұмысының мақсаты-елдерге техникалық көмек көрсету, озық 
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әдістермен бөлісу және арнайы жиындар өткізу. Контртеррорлық коми-
тет қызметіне КТК атқару директораты жетекшілік жасап, әрбір елдің 
хал-ахуалына эксперттік баға беру және мүше елдердің контртеррорлық 
қызметіне техникалық көмек беру жолдарын үйлестіреді. КТК қызметтік 
аясы төмендегідей: терроризмді қаржыландыру бойынша қылмыстық 
жауапкершілікке тарту және терроршыларға баспана, көмек және қолдау 
көрсетпеу, терроризммен күрес мақсатында үкіметаралық ақпараттарды ал-
масу, терроршыларды іздеп табу, тұтқындау және қудалау, тергеу бойынша 
үкіметаралық ынтымақтастық. 

Батыс еуропа елдерінде террорлық радикализацияға күрес бойынша 
жұмысқа әйелдердің белсенді қатысуын қолдауға арналған жобалар дайын-
далуда. Әйелдердің қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысуының 
себебі, экстремизм және террорлық радикализацияға жетелейтін сасяси, 
экономикалық, мәдени немесе білім беру бағдарламаларын анықтау және 
шешуге өзгеше пікір-пайымдарды ұсынады. Әйелдер экстремистік және 
террорлық радикализацияға ұшыраған қыз-келіншектер мен жастарға 
тиімді әрі нәтижелі ықпал жасауы мүмкін. Бұл ұстаным радикализация және 
терроризмнің алдын-алу және күрес шараларының гендерлік қырларын 
дұрыс түсінуге және мониторинг жүргізуге септігін тигізеді. Бұл жұмыста 
тұрақтылық пен бірізділік, нәтижелерді үнемі бағалауда маңызды.Терро-
ризммен тиімді күресу үшін қоғам тарапынан қолдауға ие болу өте маңызды. 
Сондықтан еуропалық мемлекеттер үкіметтік емес сектордың қолдауына 
сүйеніп және азаматтық қоғам институттарымен әріптестік қатынас орна-
ту жолымен бірлесе әрекет жасайды. Тероризмнің алдын алу және күресте 
қоғаммен бірлескен іс-шаралар мемлекет пен жеке сектор әріптестігінің 
үлгісі болып табылады. Радикализациялану және діни экстремизмнің ал-
дын алу шараларына діни бірлестіктер және дін лидерлерін тарту да 
қарастырылған. Түрлі қайнар көздерден алынған деректерді жинау, бағалау 
және талдау радикалды топтардың іс-қимыл әдістерін және ұйымның 
мақсатын анықтауға мүмкіндік береді.

1978 жылы Францияда контртеррорлық дайындықтың ұлттық жүйесі 
La Plan Vigipirate құрылды. Солшыл террорлық топтар ұйымдастырған 
террорлық әрекеттерге қарсы құрылған ұлттық жүйенің негізгі екі мақсаты 
– халықты, инфрақұрылымды және институттарды қорғау, террорлық 
шабуылға дайындықты арттыру. Ұлттық жүйе тікелей премьер-минис-
трге бағынышты. Ұлттық жүйенің төрт қағидаты: террорлық қауіпті үнемі 
талдауға негізделген қырағылық; қоғамның барлық салаларындағы қауіп-
қатерді кешенді талдау және табу; мемлекеттік орган және жеке компани-
ялар, қоғам өкілдерін тарту; террорлық қауіп-қатерге мемлекеттің даярлық 
денгейін анықтау;

Террорлық қауіптің төрт денгейі және тиісті іс-шаралар: сары-
қырағылықты арттыру шаралары; қызғылт-сары деңгейдегі террорлық 
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әрекеттің алдын-алу шаралары; қызыл-бір немесе бірнеше белгілі террорлық 
әрекет қатерінің алдын-алу іс-шаралары; күлгін: бір немесе ыдыраңқы 
түрдегі ауқымды террорлық әрекеттің алдын-алу шаралары.

Оңшыл бағыттағы терроризм-неонацистік, неофашистік, нәсілшіл топ-
тар ұстанатын идеология. Қазіргі кезде оңшыл бағыттағы терроршылдардың 
іс-әрекеті-мигранттар мен шетелдіктерге қарсы бағытталады. Оңшыл тер-
роршылдар еуропа елдерінде таралған. Солшыл бағыттағы терроризм-сол-
шыл радикалдар ұстанатын (большевизм, троцкизм, маоизм) идеология.
Солшыл бағыттағы терроризмнің тамыры билік жолында бақталастық 
және қантөгістен, анархизм және халықшылдар ілімінен бастау алады. 
Қазіргі солшыл бағыттағы терроризмнің бастауы - 1968 жылғы мамыр ай-
ында Париждегі студенттер көтерілісі болып табылады. Соңғы жылдары 
ақпараттық қауіпсіздік және киберқауіпсіздік ұғымдары ғаламдық тұрғыда 
көкейкесті мәселеге айналды. Себебі кибер шабуылдар мемлекеттің маңыз-
ды және сыни инфрақұрылымдарына қарсы бағытталады. Соңғы жыл-
дары саяси мінез-құлыққа діннің ықпалы өскен. 2011 жылғы араб көктемі 
аймақтық жобасы аясында Тунис, Мысыр, Ливия, Йемен елдерінің жастары-
ның санасын шарпуында Facebook and Twitter желілері өзіндік рөл атқарды.

Кейбір елдерде түрлі-түсті төңкерістер және террактілерде билік 
Facеbook және Twitter қызметін және аумақтағы әлеуметтік желілерді же-
дел түрде тоқтатады. Кибертерроризм қаупі ақпараттық қауіпсіздік іс-
шараларын барынша күшейтуді талап етеді.

Қорытынды

Халықаралық тәжірибеде киберқалқан іс-шарасы барысында ақпа-
ратты жаппай жинау мен өңдеу, талдау терактілердің алдын алуға және 
экстремистерді анықтауға көмектеседі. Telegram мессенджеріндегі террор-
лық ұйым ДАИШ-тің (Қазақстанда тыйым салынған) ақпараттық кана-
лында экстремистік идеялар насихатталады. Радикал ұйымдар көбіне 
Tor анонимді браузерін және VPN қызметін қолданады. Қазіргі уақытта 
ғаламтор мен әлеуметтік желілердегі ақпараттық материалдарды сүзгіден 
өткізе білуге үйрететін дағдыны қалыптастыру тәсілдерін даярлау өзекті. 
Елбасы «киберқылмыспен күрестің өзектілігі барған сайын арта түсуде»-
деп еліміздің киберқалқанын құруды тапсырды. Сондықтан жастарымызды 
зайырлы мәдени ұстаным мен аналитикалық және сыни ойлау мәдениетін 
қалыптастыратын гуманитарлық пәндерді оқыту әдістерін жетілдіру 
маңызды.
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Резюме

Бейсенов Б. Постсекулярный мир:религия и общества 
В этой статье рассматриваются мировые проблемы современной цивилиза-

ции. Культуры и цивилизации в обеспечении мира и стабильности в сочетании с 
терроризмом и вопрос о нетерпимости и угрозы из анализа на отношения между 
государством и религией в странах Европейского постсекулярного отношения 
между светским и религиозным обществом. В глобальном гражданском обществе 
религиозные организации стали мощной силой, способной изменить мировоззре-
ние наций. Глобальные и региональные игроки хотят убедить людей в использова-
нии религий для обострения взаимной конкуренции, создавая межцивилизацион-
ное недоверие. 

Ключевые слова: Постсекуляризм, десекуяризация, ксенофобия, религия, 
политика, террорризм, глобализация.

Summary

Beisenov B. Postsecular world: religion and society
This article examines the world problems of modern civilization. Culture and 

civilization in ensuring peace and stability combined with terrorism and the issue of 
intolerance and threats from analysis on the relationship between the state and religion 
in the countries of the European post-secular relationship between secular and religious 
society. In a global civil society, religious organizations have become a powerful 
force capable of changing the worldview of nations. Global and regional players want 
to convince people to use religions to exacerbate mutual competition, creating an 
intercivilizational distrust. 

Key words: Postsekulyarizm, Desecuarization, Xenophobia, Religion, Politics, 
Terrorrism, Globalization.
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