Мектеп ортасына деструктивті діни ағымдар енгізуді алдын алу
бойынша ата-аналарға арналған жадынама

Қазақстан Республикасы – көпұлтты көпконфессиялы мемлекетте – барлық
діндердің заң алдындағы теңдігін қамтамасыз ету секілді нәзік мәселенің
маңызы ерекше.
Еліміздің басты Заңы – Конституцияда мемлекеттің зайырлылық сипаты
бекітілген.
Зайырлылық принциптері қандай да бір діннің артықшылыққа ие болуына
жол бермейді.
Қазақстандық білім жүйесі ата-анасының діни нанымына қарамай әрбір
баланың орта білім алуына жағдайлар жасауды қамтамасыз етуге
бағытталған. Және балаларды өнерге, спортқа және зияткерлік дамуға баулу
арқылы білім беріп қана қоймай, олардың тұлғалық дамуын көздейді.
Ислам діні бүкіл адамзатты білім алуға шақырады.
Балаға зайырлы білім беру – бұл әрбір ата-ананың азаматтық және
мұсылмандық парызы.
Қазақстандағы мектептер зайырлы сипатта.
Дәл осы себеппен 2016 жылы Қазақстанның білім және ғылым, әділет, дін
істері және азаматтық қоғам министрліктері қыз балаларға діни атрибутика
киюге тыйым салу туралы жариялаған.
ҚР Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 14 қаңтардағы № 26
бұйрықпен мектеп формасы үшін бірыңғай қағидалар енгізді.
Заңнама нормалары Қазақстанда барлық конфессиялар мен этностар өкілдері
үшін бірдей болып табылады.
Бұл дегеніміз:
әрбір мектепте қатаң бекітілген киім формасы бар, және ол барлық мектеп
оқушыларында болуы қажет. Ештеңе баланың көңілін білім беру процесінен
басқа жаққа аудармауы тиіс: бірыңғай мектеп формасының міндеті балалар
ұжымын бөлу емес, керісінше біріктіру.

Бірыңғай мектеп формасы – бұл кең таралған халықаралық тәжірибе.
Ол экстремизмнің алдын алу құралы ретінде қоғамдық қауіпсіздік жайлы
ойлардан туындаған, себебі діни атрибутика, мектеп оқушысының діни
тиесілігін ерекшелейтіндіктен, оқушылардың бөлінуіне, дінаралық
алауыздық туындауына себепші болуы мүмкін.
Қыздарының мектепте діни атрибутика киюін қолдайтын ата-аналар сол
арқылы:
* зайырлылық принциптерімен және тарихи тұрғыда қоғамымызда
қалыптасқан рухани теңдік құндылықтарымен келіспейтіндерін білдіреді,
*қоғамымыздың басқа мүшелеріне кері әсер етеді, біздің азаматтарымыздың
көпшілігінің ашуы мен ызасын тудырады.

Зайырлы білім және онымен байланысты нормалар мен қағидалар ата-аналар
мен олардың балаларының дінді таңдау еркіндігін шектемейді, мектеп
оқушыларының діни сезімдерін аяқасты етпейді.
Өз мемлекетіңнің заңдарын сақтау және құрметтеу – әрбір азаматтың
маңызды міндеті.
Ата-аналарға қыздарының міндетті зайырлы білім алулары үшін
көбірек көңіл бөлуге кеңес береміз.
Сіздер сапалы білімнің баланың, қыз баланың да, ер баланың да
тұрақты болашағының кепілі екенін ұмытпауларыңыз керек.

«Егер білмесеңіздер, білетін адамдардан сұраңыздар». (Құран, 21-сүре, 7аят).
КІШІ МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ ҚЫЗ БАЛАЛАРДЫҢ АТА-АНАЛАРЫНЫҢ
МЫНАНЫ БІЛГЕНІ ЖӘНЕ ҰМЫТПАҒАНЫ ЖӨН:
1. ИСЛАМ КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН ҚЫЗ БАЛАЛАРДЫ ХИДЖАП
КИЮГЕ МІНДЕТТЕМЕЙДІ. Діни міндеттер тек адам кәмелеттік жасқа
толғаннан кейін және адам «балиғат» ұғымына сай болғанда ғана
жүктеледі ( «Ханафит ілімі» кітабы).
2. Хиджаптың мақсаты мен міндеттері – бөтен көздерден жасыру. (Құран,
24-сүре, 31-аят).
3. Ислам діндарларға өмірді қиындатуды емес, жеңілдетуді үйретеді:
«Алла сіздер үшін қиындықты емес, жеңілдікті қалайды».(Құран, 2-сүре,
185-аят).

Мұхаммед пайғамбар (с.ғ.с.): «Қиындатпаңыздар, жеңілдетіңіздер», деген.
Кейде Исламда тіпті кейбір міндеттерді орындаудан бас тарту арқылы адам
өмірі мен денсаулығын сақтау, оны қорғау қажеттілігі айтылады.

Қыздарына зайырлы білім бере отырып, мұсылман ата-ана өз отбасы
шеңберінде оларды діни дәстүрлермен таныстыруы, салттарды ұстану
тәжірибесін беруі тиіс. Олардың ата-аналық борышы да, ата-ана ретіндегі
жауапкершілігі де осында.
Отбасында нағыз мұсылман болыңыздар – сонда қыздарыңыз сіздердің
тәжірибелеріңізді бүкіл өміріне жетерлік етіп бойына сіңіреді. Өз үлгіңмен
тәрбиелеу – әлемдегі ең жақсы тәрбие!
«Ананың iзiн қыз басар, атаның iзiн ұл басар».
Әрбір ата-ана ұмытпауы керек: оның өмірі, оның мінез-құлқы – бұл бала
үшін үлгі.
Балаларыңыздың жақсы болғанын қалайсыз ба – жақсы тәрбиеші болу аз.
Жақсы адам болыңыздар!

