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Орыстар арасындағы ұлтішілік неке 70 пайызға жуық. Қалған халықтар-
дың 70-90 пайызға жуыға өзге ұлт өкілдерімен некеге тұрған. Ұлтара-
лық некелер қоғамды топтастыруға негіз жасайды деуге болады. Бір 
отбасында əртүрлі ұлт өкілдері болғанымен олардың мүдделері ортақ, 
бірліктері басым болып келеді. Мұның өзін Қазақстандағы ұлтаралық 
татулық пен келісімнің нəтижесі деуге болады.

ҚОРЫТЫНДЫ

 Көпэтносты Қазақстан халқының бірлігі мен тұтастығы кон-
ституциялық-құқықтық немесе заңдық тұрғыдан жан-жақты реттелген 
деуге болады. Осы еңбекте біз Конституцияның этносаралық бірлік пен 
татулықты реттейтін нормаларын атап өттік. Бұл нормалар этносаралық 
қатынастарды жалпы тұрғыдан реттейді. Конституциялық нормалардың 
ең жоғарғы заң күші бар. Конституциялық нормалар тікелей қолданы-
лады. Конституциялық нормалардан этносаралық қатынастарды тіке-
лей жəне жан-жақты реттейтің заңдар, ережелер т.б. құқықтық актілер 
туындайды. 
 Этносаралық қатынастарды тікелей реттейтін акті «Қазақстан 
халқы Ассамблеясы туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 
20 қазандағы N 70 Заңы болып табылады. Еңбекте біз бұл заңды да 
жан-жақты талқылауға тырыстық. Қазіргі кезде Қазақстандағы этно-
саралық қатынастарды негізінен осы заң реттеп отыр. Заң негізінде 
мемлекеттік этносаралық саясат жүргізілуде. Заңға сəйкес этносаралық 
қатынастарды реттейтін мемлекеттік органдар құрылған. Олардың не-
гізгісі Қазақстан халқы Ассамблеясының хатшылығы, республикалық 
қала-Алматы жəне Астананың, еліміздің 14 облысындағы облыстық 
Ассамблеялардың хатшылығы болып табылады. Сондай-ақ, Елбасы 
шетелдердегі ұлтаралық қатынастардағы шиеленістерден жəне еліміз-
дегі кейбір этносаралық түсінбеушіліктерден қорытынды шығарып Қа-
зақстан халқы Ассамблеясын жəне облыстар Ассамблеялар жаңынан 
«Қоғамдық келісім» атты мемлекеттік комуналдық мекемелерін құруға 
тапсырма берді жəне олар құрылды.
 Еліміздегі этносаралық қатынастарды саяси ұйымдастыру 
тұрғысынан қамтамасыз ету, бірлік пен татулықты үнемі сақтап отыру 
мақсатында Елбасы «Ел бірлігі» доктринасын қабылдады. Бұл доктрина 
қазіргі кезде этносаралық саясатты қамтамасыз етудің негізгі бағытта-
рын анықтап берген құжат болып табылады.
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КІРІСПЕ

 Біздің еліміздің тарихында 1995 жылы 30 тамызда қабылданған 
Қазақстан Республикасының Конституциясы жаңа Қазақстанның ірге-
тасын қалаған құжат ретінде бағаланатыны даусыз. Конституция мем-
лекеттік құрудың алғашқы кезеңдеріндегі тарихи қиын сəттерден сабақ 
ала отырып, жаңа мемлекет құру үшін, күрделі өзгерістерге бел шешіп 
кіріскен саяси басшылықтың тікелей бастамасымен бүкілхалықтық ре-
ферендумда қабылданған болатын.
 Еліміздің Конституциясы Қазақстан Республикасын демо-
кратиялық, зайырлы, құқықтық жəне əлеуметтік мемлекет ретінде ор-
нықтыруға қызмет атқарып келеді. Конституция елімізде қоғамдық 
келісімді қамтамасыз етіп, оның саяси, экономикалық, əлеуметтік жəне 
рухани салаларда қарыштап дамуына негіз болып отыр. Бұл туралы 
Президентіміз Н.Ə. Назарбаев «1995 жылы қабылданған Конституция 
Қазақстанда реформаны жүргізудің аса қуатты серпіні болғанын мен 
мақтанышпен айта аламын. Көп жағдайда, оның ережелерінің арқасын-
да, аздаған мерзімдердің ішінде ғана жас мемлекеттің экономикасы мен 
саясатында ұлтаралық тұрақтылық та аса үлкен жағымды нəтижеге жет-
тік» деп жазды.
 Қазіргі заманғы саяси теорияда Конституция институты – қоғам 
мен мемлекеттің негізгі актісі ретінде оның өмір сүруі мен дамуының 
стратегиялық тұжырымдамасы бекітілген жалпы ұлттық əмбебап құрал 
деп танылады. Дамыған өркениетті қоғамдардағы Конституция – мем-
лекет пен қоғам өмірінің барлық салаларында тікелей қолданылатын əрі 
құқықтық əлеуеті зор құжат.
 Соңғы кезеңдерде, көптеген мемлекеттерде Конституциялар-
дың əлеуметтік қатынастарды, оның ішінде этникалық қатынастар-
ды реттеудегі маңызының артып келе жатқандығын байқауға болады, 
мұндай үрдісті əсіресе xx-ғасырдың 90 жылдары қабылданған көп эт-
никалық елдердің (атап айтқанда Бельгия, Босния жəне Герцеговиния, 
Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, т.б.)  конститу-
цияларынан анық көре аламыз. Талдау көрсеткендей, əдетте конститу-
цияларда алдымен, қоғамның ұлттық бірлік сипаты айқындалып, жеке 
тұлғаның мəртебесі, оның ішінде этникалық ерекшеліктеріне қатысты 
адам құқықтары мен бостандықтары бекітіледі жəне мемлекеттегі эт-
никалық қатынастардың реттелуінің негізгі ережелері мен шегі белгіле-
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неді. Тиісінше, көп этникалық қоғам конституциялары қоғамның этни-
калық тұрғыдағы тұрақтылығын қамтамасыз етуші нақты ережелерге 
ие.

І. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫ 
ЭТНОСАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ТУРАЛЫ

 Қазақстан Республикасының Конституциясында еліміздің көп 
этникалық құрамынан туындайтын ұлтаралық қарым-қатынасты рет-
теуге жəне ұлттық бірлікті нығайтуға бағытталған нақты нормалар 
бекітілген болатын. Бұл нормалар ұлттық саясатты жүргізуде бүгінгідей 
нəтижелерге қол жеткізуге ықпал етті.
 Осы орайда, Қазақстан Республикасы Конституциясының ере-
желеріне талдау жасай отырып, ондағы этникалық тұрақтылықты қа-
лыптастыруға жəне ұлттық бірлікті нығайтуға бағытталған нормаларға 
баға беру үшін оларды мазмұндық сипаты бойынша төмендегідей тал-
дап  қарастыруға болады.
 Қазақстан Республикасының Конституциясындағы қоғамның 
ұлттық бірлік сипатын айқындаушы ережелер еліміздегі барлық этни-
калық топтарды біртұтас «Қазақстан халқы» деп саяси-құқықтық баға 
беріп, ұлттық бірліктің негізін бекітеді.
 Бірқатар ғалымдарымыз, 1993 жылғы Конституцияның дағда-
рысқа ұшырауының бір себебі ретінде осы құжатта белгіленген ұлттық 
бірлік идеясының Қазақстан халқының ортақ саяси-ұлттық біртұта-
стығын қамтамасыз етуге қауқарсыз болуынан деп пайымдайды. Шын 
мəнінде түрлі этникалық, мəдени ерекшеліктерден тұратын қоғам-
ның бір бөлігінің өзін жат сезінуіне алып келетін идея ешқашан да ол 
қоғамдағы бірліктің бастауы бола алмайды. Тек тең жəне ерікті негіздегі 
қоғамдық келісім жолымен жақындасуға, бірлесуге арқа сүйейтін кон-
ституциялық идея ғана этникалық, мəдени ерекшеліктеріне қарамастан, 
бірін-бірі жатсынбас біртұтас азаматтық қоғамның қалыптасуына, ұлт-
тық бірлікке жол ашады.
 Өз кезегінде Конституциялық реформаларды талап еткен осы 
мəселе жаңа конституцияны қабылдауда сабақ боларлық сəттердің бірі 
болатын. Конституция преамбуласындағы «біз, ортақ тарихи тағдыр 
біріктірген Қазақстан халқы, байырғы қазақ жерінде мемлекеттік құра 
отырып өзімізді …  татулық мұраттарына берілген бейбітшіл азаматтық 
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лықтарында 10 тілді (қазақ, орыс, ағылшын, неміс, испан, араб, түрік, 
қытай, кəріс тілдерін) оқытады.
 Облыстағы тұрғындардың этникалық құрамы 100-ден астам эт-
ностан құралған. Соның ішінде – халықтың 70%-дан астамын қазақтар, 
ал ары саны бойынша өзбектер, орыстар, тəжіктер, əзірбайжандар, 
түріктер, татарлар, кəрістер, күрдтер, украиндар жəне басқа да этностар 
құрайды.
 Оңтүстік Қазақстан облысындағы этностар мен этносаралық 
қатынастардағы некелердің мəліметіне тоқтала кетейік. 2011 жылы қа-
зақ ерлері арасында барлығы 16 552 неке жасалса оның 432 өзге ұлт 
өкілдерімен тұрды. Бұл көрсеткіш 2,5 пайызды құрады. Қазақ  əйел-
дері 16 957 некеге тұрып олардың 425 өзге ұлттарға тұрмысқа шықты. 
Бұл көрсеткіш 2,5 пайызды құрап отыр.  Сонда қазақ ерлері өзге ұлт 
өкілдерімен қанша некеге тұрса, қазақ əйелдері де сонша өзге ұлт өкіл-
дерімен  некеге тұрды. 
 Орыс ерлері 1044 некеге тұрса 766 өз ұлтымен некеге тұрса,                   
278 өзге ұлт өкілдерімен некеге тұрды. Бұл көрсеткіш 26,6 пайызды 
құрады. Орыс əйелдері 1116 некеге тұрса олардың31,3 пайызы неме-
се  350-і өзге ұлт өкілдеріне тұрмысқа шықты. Сонда аралас неке орыс 
ұлтында көбінек орын алып отыр. Олардың əйелдерінің үштен біріне 
жуығы өзге ұлт өкілдеріне тұрмысқа шыққан. 
 Украин ерлері  98 неке құрса, олардың 92-сі өзге ұлт өкіл-
дерімен некеге тұрған. Ал украин əйелдерінің 81 некеге тұрса олардың 
75 өзге ұлт өкілдеріне тұрмысқа шыққан. Украин ерлерінің 93,8 пайызы, 
ал əйелдерінің 92,5 пайызы өзге ұлттармен некеге тұрған. 
 Белорустардың  ерлер - 11 неке, əйелдер – 8  түгел өзге ұлттар-
мен некеге тұрған.  
 Бұдан байқалатын тенденция өзге ұлттармен некеге тұру сла-
вян халықтарында басым, соның ішінде Белорустарда 100 пайызды 
құрап отыр. 
 Өзбек  ерлері 4528 некеге тұрса,  өзге ұлттармен 292 үйленген, 
ал өзбек əйелдері 4574 некеге тұрса солардың 338 өзге ұлттарға тұр-
мысқа шыққан. Өзбектердің ерлерінің 6,4 пайызы, өзбек əйелдерінің  
7,3 пайызы өзге ұлттармен некеге тұрған. 
 Татарлардың ерлері 161 некеге тұрып оның 117 немесе                            
72,6 пайызы өзге ұлттарға некеге тұрған болса əйелдері  165 некенің 121 
немесе 73,3 пайызы өзге ұлт өкілдерімен некеге тұрған. 
Басқа  ұлттардың көрсеткіштері де осыған ұқсас болып келеді. 
 Қорытындылай келгенде қазақтардың ұлтішілік некесі негізі-
нен тұрақты немесе 97,5 пайызды құрап отыр. Одан кейінгі ұлтішілік 
немесе 93 пайызды құрап отырған тұрақты неке өзбек ұлты арасында. 
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Ұлттық Рух кез келген елдің бет-бейнесін айқындайды, бағыт-бағдарын 
нұсқап, дамуына серпін береді.
 Біздің Ұлттық Рухымызды көтеру үшін негізгі басымдықтар 
мыналар: дəстүр мен отансүйгіштік рухы, жаңару рухы, жарыс пен 
жеңіс рухы.
 Ұлттың рухы халықтың өзіндік санасының бір бөлігі болып 
табылатын мыңдаған жылдық дəстүрге, құндылықтар мен мəдениет-
ке, тілге сүйенеді. Осы тіл, дəстүрлі құндылықтар мен қайталанбас төл 
мəдениетіміз халыққа жүздеген жылдар бойы демеу болып, оны тарих 
жолында тарап кетуден сақтап қалды. Бұлар бүгінде де бізді өзгелер-
ден айырып, ерекшелейді. Əрі қайталанбас бір тұтас руханиятымыздың 
іргетасы болып табылады. Сондықтан да мəдениетті, дəстүр мен тілді 
жаңғырту мен дамыту, ұлттық қадір-қасиетті нығайту - мемлекеттің ең 
маңызды міндеттерінің бірі.
 Бұл, ең алдымен, қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қолда-
ныс аясын кеңейтуге қатысты. Оны меңгеру əркімнің парызы мен мін-
деті, жеке бəсекеге қабілеттілігі мен қоғамдық өмірге атсалысудағы бел-
сенділігін айқындайтын ұмтылысы мен ынталануына айналуы қажет. 
Бұл - шешуші басымдық, рухани жəне ұлттық бірліктің негізгі факторы.
 Сонымен қатар мемлекет тарапынан Қазақстанда тұрып жатқан 
барлық этностың мəдени, рухани жəне тілдік қажеттіліктерін қанағат-
тандыруға қамқорлық көрсетілуі тиіс.
 Мемлекеттік тілді сөз етелік. Доктринаның негізгі міндет-
терінің бірі ретінде «Қазақстан халқының біріктіруші фактор ретінде 
мемлекеттік тілді дамыту» деп көрсетілген.
Қазіргі кезде облыста мемлекеттік тілді оқытудың 15 орталығы жұмыс 
істейді. Олардың барлығы мемлекеттік мекемелер болып табылып, мем-
лекеттік тілді оқыту тегін жүргізіледі. Сонымен қатар облыста 35 жеке-
меншік тіл оқыту орталықтары жұмыс атқарады.
 Егер курсты аяқтағандар контингентінің динамикасын қарасақ, 
онда 2011 жылы – 860 адам, 2012 жылы – 1627 адам, ал 2013 жылы 
– 3672 адам қазақ, орыс жəне ағылшын тілдерін оқыған. Байқалған оң 
динамика тіл үйренуге деген облыс тұрғындары қызығушылықтарының 
өскендігін көрсетеді. Үйренушілердің негізгі бөлігін бюджеттік ұйым 
қызметкерлері, денсаулық сақтау, білім, қаржы саласының мамандары, 
өз еркімен келген зейнеткерлер мен кəсіпкерлер құрайды.
 Облыста шамамен мемлекеттік тілді меңгерген облыстың ере-
сек тұрғындарының үлесі 2012 жылы – 88,2%-ды, ал 2013 жылы – 88, 
7%-ды құраған. Өзге этнос өкілдерінің арасында мемлекеттік тілді мең-
герген ересек тұрғындардың үлесі 69%-ды құрайды.
 Бұдан басқа, облыстың жоғарғы оқу орындары мен оқу орта-

5

қоғам деп ұғына отырып … осы Конституцияны қабылдаймыз» делін-
ген сөздегі конституциялық идея Қазақстан халқын біртұтас мемлекет-
тің тең құқылы, ерікті азаматтарының саяси қауымдастығы ретінде та-
нып, олардың этникалық, мəдени ерекшеліктеріне қарамастан бір елдің 
азаматы ретінде сезінуіне, жақындасуына, ұйымдасуына жəне қоғам-
дық келісімге əрі бүгінгідей ұлттық бірліктің қалыптасуына жол ашты.
 Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабында əлем 
елдері конституцияларының ешбірінде де кездеспейтін ерекше норма 
бекітілген. Онда қоғам мен мемлекеттің жəне еліміздің əрбір азаматы-
ның қызметінде басшылыққа алынуы тиіс деген тұжырыммен жазылған 
«Республика қызметінің түбегейлі принциптері» анықталған. Оның қа-
тарында «қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылық», «қазақстандық па-
триотизм» принциптері бар. Осы норманың Конституция жобасын əзір-
леу барысында заңгер ғалымдардың мұндай нормалар конституциялық 
тəжірибеде жоқ екендігін дəлелдеуіне қарамастан Президентіміз Н.Ə. 
Назарбаевтың жеке бастамасымен енгізілгені мəлім. Бүгінде осы ереже-
лер еліміздегі ұлттық саясаттың басты принциптері болып отыр.
 Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Конституциясында:
 -  мемлекеттік тілдің қазақ тілі болып бекітілуі жəне мемлекет-
тің Қазақстанда өмір сүруші өзге де этникалық топтардың тілдерін үй-
рену мен дамыту үшін жағдай жасауға кепілдік беруі. (7-бап);
 - «Əркімнің қай ұлтқа … қай дінге жататынын өзі анықтауға 
жəне оны көрсету көрсетпеуге» құқығының (19-бап, 1-тармақ);
 -«Əркімнің ана тілі мен төл мəдениетін пайдалануға қарым-қа-
тынас тəрбие, оқу жəне шығармашылық тілін еркін таңдап алуға» 
құқығының танылуы (19-бап, 2-тармақ) еліміздегі этникалық те-
пе-теңдікке конституциялық кепілі болып табылады.
 1995 жылғы Қазақстан Республикасының Конституциясына 
уақыт сұрақтарына дəл жауап беру үшін өзгерістер мен толықтыру-
лар енгізілді. 2007 жылғы осындай өзгерістер нəтижесінде Қазақстан 
Республикасында этникалық топ өкілдерінің қоғамдық-саяси өмірге 
тікелей қатысуының негізінде, олардың Парламентте өкілдік етуінің 
конституциялық негізі қаланып, тəжірибеге енгізілді, елімізде этника-
лық саясатта тікелей демократия тəсілі пайда болды. Сол жылы өткен 
Мəжіліс сайлауында алғаш рет 9 депутатты Қазақстан халқы Ассамбле-
ясы Мəжіліске сайлады. Тиісінше, ұлттық саясаттың жетекші əрі ерекше 
институты Қазақстан халқы Ассамблеясы конституциялық құрылымға 
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айналып, оның мəртебесін бекіткен заң қабылданды.
 Əлемдегі 34 елде Парламенттің төменгі палатасында, ал, 17 
елде жоғарғы палатасында ұлтты алшылықтарға (бір орыннан ондаған 
орындарға дейін) заңнамалық квоталар қарастырылған. Алайда, салы-
стырмалы талдау көрсеткендей осындай өкілдік беруде электорат ретін-
де түбінде этносаралық қарым-қатынастың саясилануына алып келетін 
тұтас халық емес, этникалық жағдайға баға беруге құзіретті Қазақстан 
халқы Ассамблеясының таңдалып алынуы Қазақстандық үлгінің 
тиімділігін еселей түседі.
 Конституциямыздағы тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағыт-
талған ережелердің маңызды бөлігін ұлттық бірлікті қорғаушы ереже-
лер деп атауға болады. Бұл ережелер сипаты бойынша еліміздегі этника-
лық татулық пен тұрақтылықтың шырқын бұзатын əрекеттерге тыйым 
салу мен осындай əрекеттерді айыптаудан тұрады. Атап айтқанда:
 - «мақсаты немесе іс əрекеті … əлеуметтік, нəсілдік, ұлттық, 
діни,  тектік, топтық жəне рулық араздықты қоздыруға бағытталған 
қоғамдық бірлестіктерді құруға тыйым салынады» (5-бап, 3-тармақ);
 - «тегіне … нəсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, наны-
мына байланысты немесе кез келген өзге де жағдаяттар бойынша еш-
кімді ешқандай кемсітуге болмайды» (14-бап, 2-тармақ);
 - «нəсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық жəне рулық 
астамшылықты … насихаттауға немесе үгіттеуге жол берілмейді» (20-
бап, 3-тармақ);
 - «ұлтаралық татулықты бұзатын кез келген əрекет конституци-
ялық емес деп танылады» (39-бап, 2-тармақ).
 Конституция ережелерінің осы ұлттық бірліктің, қоғамдық 
келісімнің бұзылмауын қорғайтын ережелеріне баса назар аудару бү-
гінгі күні аса маңызды екендігіне ерекше тоқталып өткен жөн. Қазіргі 
таңда елімізде жүргізіліп отырған этносаясаттың Қазақстандық үлгісі 
нəтижесінде əлем назарын аударып отырған ерекше ұлтаралық тату-
лық, қоғамдық келісім, бейбіт қоғам қалыптасты. Бұл тиянақты жүр-
гізіліп келе жатқан салиқалы ұлттық саясаттың жəне барлық этникалық 
топ өкілдерінің қажырлы еңбегінің арқасында қол жеткізілген тарихи 
игілік. Міне, осындай нəтиженің қандай да болмасын ұлтаралық тату-
лықты бұзатын, этникалық кикілжіңге алып келетін əрекеттерге ұшыра-
мауы жіті назарда болуы тиіс. Біздіңше, бұл салада еліміздегі «уыздай 
ұйыған» татулық пен келісімді бұзатын əрекеттерді алдын ала анықтап 
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асырып, жетістіктерге жете алатынын аңғартады. Отан мен қоғамға қы-
змет етуге бағытталған қабілет пен дарын еркін дамуы тиіс, оған ешқан-
дай кедергі болмайды.
 Бұл мемлекет пен қоғамның дамуына қолайлы жағдай туғыза-
ды: қабілеті мен мүмкіндігі артқан адамдар саны көбейген сайын ел еге-
мендігі нығайып, қоғамның біртұтастығы артады.
 Мемлекет тарапынан барлық адамға бірдей əділетті жəне тең 
мүмкіндік жасалады. Меншік еркіндігін дамыту - ел өркендеуі үшін қа-
жетті шарт. Орташа тапты жедел қалыптастырудың экономикалық жəне 
құқықтық негіздерін жасау - Қазақстанның бүгіні мен болашағы үшін 
өмірлік қажеттілік.
 Теңдік қағидаты ауыл мен қала тұрғындарының, сондай-ақ қай-
та оралған отандастарымыздың өмір сүру дəрежесін теңестіреді, қалаға 
келушілердің бейімделуі мен урбанизация үдерісін басқаруды реттейді.
Ол үшін азаматтар, қоғам жəне мемлекет жауапкершілікті тең бөлісуі 
жəне мынадай қажетті шараларды пəрменді қолдануы қажет:
 -этникалық шығу тегіне, нəсіліне, тіліне, діни сеніміне, сон-
дай-ақ қандай да əлеуметтік топқа немесе қоғамдық ұйымдар мен пар-
тияларға жататынына қарамастан, адам мен азаматтың құқығы мен бо-
стандығы теңдігін қамтамасыз ету;
 -қоғамдағы этносаралық жəне дінаралық алауыздықтың ал-
дын-алу жəне жолын кесу;
 -этникалық жəне діни қағидаттар бойынша құрылған саяси ұйымдарға 
заңмен тыйым салу;
 -ұлтаралық қатынас мəселелерін бұқаралық ақпарат құралда-
рында жалпы қабылданған əдеп нормалары мен қағидаттарын сақтай 
отырып шынайы түрде жариялау;
 -азаматтық теңдікті жүзеге асыру тетіктерін одан əрі жетілдіру;
 -ұлттық бірлікті нығайтатын əлеуметтік негіз ретінде орташа 
таптың қалыптасуын жеделдету;
 -əрбір адамның азаматтық құқығын жəне барлық азаматтың заң 
алдындағы бірдей жауапкершілігін сақтау;
 -ауылдық жерлерді əлеуметтік-экономикалық жəне мəдени 
жағынан дамыту, миграция жəне урбанизация үдерістерін реттеу. Ұлт 
рухының дамуы» атты үшінші бөлімде халықтың ұлттық рухын қалып-
тастыру жəне дамыту мəселелері қарастырылған. 
 Ел бірлігінің үшінші негізгі қағидаты - біріктіруші жəне 
бекітуші бастау ретінде Ұлт Рухын нығайту жəне дамыту.
 Рухани бастау - Ұлтты бір тұтастыққа біріктіретін күш. Ха-
лықтың рухы күшті болған сайын, оның мемлекеттілігінің де болашағы 
зор. Бұл - тарихтың жəне тағдырымыздың басты қозғаушы күші. Тап осы 
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мызды отандастар етеді. Себебі біздің ортақ еліміз, ортақ отанымыз бар, 
ол - Тəуелсіз Қазақстан. Тарихи тағдырымыздың ортақтығын түсіну 
жəне осы таңдауды түйсіне білу - елдің барша азаматын біріктіретін ең 
басты негіз.
 Барлық қазақстандықтар бір Отанның ұлдары мен қыздары 
екендігімізді, ал біздің Тəуелсіздігіміз - сан ұрпақтың орындалған арма-
ны, халқымыздың ерен еңбегінің, ерлігінің жəне ерік-жігерінің жемісі 
екендігін əрқайсымыз түсінуге тиіспіз. Тəуелсіздік пен байырғы қа-
зақ жерінде құрылған мемлекеттілігімізді дамыту - біздің басты құн-
дылығымыз болып табылады.
 Мұнан шығатын қорытынды, əрбір азамат, қоғам жəне мемле-
кет, халықтың, болашақ ұрпақтың алдында өз жауапкершілігін сезініп, 
төмендегідей қажетті əрі ұтымды шараларды қамтамасыз етуі керек:
 - еліміздің барлық азаматының өз тағдырын Отаны - Қазақстан 
Республикасының тағдырымен бірге əрі терең тамырлас екенін сезінуі;
 - бізді ыдыратуға жəне ынтымағымызды бұзуға бағытталған кез 
келген ықпалға белсенді түрде қарсы тұру;
 - Республика конституциялық құрылысының, территориялық 
тұтастығы мен унитарлық құрылымының мызғымас беріктігін нығайту;
 - ұлттық мүддеге негізделген елдің экономикалық, саяси, ру-
хани, ақпараттық қауіпсіздігін одан əрі нығайту, басқа мемлекеттер та-
рапынан болатын ақпараттық тəуелділік пен басқыншылыққа немесе 
қысымға жол бермеу;
 - елдің егемендігі мен тəуелсіздігін нығайту үшін республика-
ның барша азаматын қазақ халқының төңірегіне ұйыстыру;
 - ел егемендігінің беріктігіне негізделген халықаралық əріптестік 
саласында ұлттық мүдде басымдығын ұстану;
 - басты байлығымыз - Тəуелсіздікке, жерге, бірлік пен рухани 
құндылықтарға тағзым ету;
 - азаматтар мен қоғам тарапынан мемлекеттілікті нығайту, Тəу-
елсіздік пен территориялық тұтастықты қорғауға мейлінше жəрдемдесу.
 «Тегі басқа - теңдігі бір» атты екінші бөлімінде мына мəселе-
лер негізделген.  Екінші басты қағидат - этникалық, болмаса басқа да 
шыққан тегіне, діни ұстанымына жəне əлеуметтік жағдайына қарамай 
барлық азаматтарға тең мүмкіндік беру.
 Біріміздің алдында бірімізге алдын ала артықшылық берілмей-
ді. Бұл ұстаным біздің бірлік ғимаратымызға берік іргетас болып қа-
ланған. Ол Қазақстан Республикасының Конституциясында жария етіл-
ген.
 Бұл қағидат əрбір Қазақстан азаматы өзінің жеке артықшылығы 
мен шығу тегіне қарамай, қабілетіне қарай барлық мүмкіндігін жүзеге 
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жедел қарсы тұрудың механизмін жетілдіруіміз қажет. Қазірдің өзінде 
Қазақстан Республикасының қылмыстық, əкімшілік заңнамаларында 
мұндай əрекеттерге нақты жауапкершілік қарастырылған. Алайда, аза-
маттарымыздың бауырмал сезіміне ірткі салатын əрекеттер мен көзқа-
растардың орын алуы мен қарапайым құқық бұзушылық немесе қыл-
мыстық əрекеттердің салдарынан алауыздық ұшқынының тұтануының 
алдын алатын салмақты əрі сарапталған шараларды жедел əрі жүйелі 
ұйымдастырудың тетіктері əлі де жоқтың қасы. Осы орайда, ойламаған 
жерден орын алып, ұлтаралық татулықты бұзатын, ұлттық бірлікке нұқ-
сан келтіретін əрекеттерге нақты жауап беруге қауқарлы кешенді шара-
лар ойластырылуы керек деп ойлаймыз.
 Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелері еліміз-
де қоғамдық келісім мен тұрақтылықты қалыптастыруда, ұлттық бірлік-
ті нығайтуда демократиялық əдістерді, еріктілік, теңдік əділдік прин-
циптерін қолдануға жəне адам құқықтары мен бостандықтарын қатаң 
сақтауға əрі қорғауға негізделген деген тұжырымға келеміз. Демек, Кон-
ституция еліміздегі этносаралық татулық пен қоғамдық тұрақтылықтың 
жəне ұлттық бірліктің берік негізі əрі кепілі болып табылады.

 ІІ. «ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ ТУРАЛЫ» 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

 Еліміздегі этносаралық қатынастарды құқықтық тұрғыдан «Қа-
зақстан халқы Ассамблеясы туралы» Қазақстан Республикасының  2008 
жылғы 20 қазандағы N 70 Заңы реттейді.
 Осы Заң Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк ұлттық са-
ясатты iске асыруға, қоғамдық-саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуге, 
мемлекеттiк жəне қоғамның азаматтық институттарының этносаралық 
қатынастар саласындағы өзара iс-қимылының тиiмдiлiгiн арттыруға 
бағытталған Қазақстан халқы Ассамблеясының мəртебесiн, оны қалып-
тастыру мен жұмысын ұйымдастыру тəртiбiн айқындайды.
 Заң бойынша Қазақстан халқы Ассамблеясының құқықтық 
мəртебесi былай анықталған. 
 1. «Қазақстан халқы Ассамблеясы (бұдан əрi — Ассамблея) — 
заңды тұлға құрылмай, Қазақстан Республикасының Президентi құра-
тын, мемлекеттiк ұлттық саясатты əзiрлеуге жəне iске асыруға ықпал 
ететiн мекеме. 
 2. Ассамблея өз қызметiн Қазақстан Республикасының бүкiл 
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аумағында жүзеге асырады. 
 3. Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астана-
ның) ассамблеялары - облыстардың (республикалық маңызы бар қала-
ның, астананың) əкiмдерi жанындағы заңды тұлға құрылмай, қызметiн 
Ассамблея үйлестiретiн мекемелер».
 Заң бойынша ассамблея екі сатыдан: республикалық - Қа-
зақстан халқы Ассамблеясы жəне облыстардың (республикалық маңы-
зы бар қаланың, астананың) əкiмдерi жанындағы Ассамблеяларынан 
тұрады. 
 Заңда Ассамблеяның мақсаты былай белгіленген: «Ассамблея-
ның мақсаты - қазақ халқының топтастырушы рөлiн арқау ете отырып, 
қазақстандық патриотизм, Қазақстан халқының азаматтық жəне руха-
ни-мəдени ортақтығы негiзiнде қазақстандық азаматтық бiрдейлiктi жəне 
бəсекеге қабiлеттi ұлтты қалыптастыру процесiңде Қазақстан Республи-
касында этносаралық келiсiмдi қамтамасыз ету болып табылады».
 Заңның 4-бабында Ассамблеяның негiзгi мiндеттерi анықталған:     
 1) этносаралық қатынастар саласында мемлекеттiк органдар-
мен жəне азаматтық қоғам институттарымен тиiмдi өзара iс-қимылды 
қамтамасыз ету, қоғамда этносаралық келiсiмдi жəне толеранттықты 
одан əрi нығайту үшiн қолайлы жағдайлар жасау; 
 2) халық бiрлiгiн нығайту, қазақстандық қоғамның негiз қала-
ушы құндылықтары бойынша қоғамдық келiсiмдi қолдау жəне дамыту; 
    3) қоғамдағы экстремизмнiң жəне радикализмнiң көрiнiстерi 
мен адамның жəне азаматтың құқықтары мен бостандықтарына қысым 
жасауға бағытталған əрекеттерге қарсы тұруда мемлекеттiк органдарға 
жəрдемдесу; 
 4) азаматтардың демократиялық нормаларға сүйенетiн сая-
си-құқықтық мəдениетiн қалыптастыру; 
 5) Ассамблеяның мақсаты мен мiндеттерiне қол жеткiзу үшiн 
этномəдени жəне өзге де қоғамдық бiрлестiктердiң күш-жiгерiн бiрiк-
тiрудi қамтамасыз ету; 
 6) Қазақстан халқының ұлттық мəдениетiн, тiлдерi мен дəстүр-
лерiн өркендету, сақтау жəне дамыту болып табылады.
 Кез келген заңның немесе қызметтің өз принциптері болады. 
Ал ассамблея қызметінің принциптері заңның 5-бабында бекітілген:
  1) адамның жəне азаматтың құқықтары мен бостандықтарының 
басымдылығы; 
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тағдырын өзі таңдау құқы; екіншісі - елдің барлық азаматтары үшін жа-
салатын тең мүмкіндік.
 Халықтың даналығы, кеңдігі мен сыйластығы этникалық те-
гіне, əлеуметтік, діни жəне де шығу тегіне қарамай жаңа мемлекеттің 
барша азаматының ұйысуына негіз болды.
 Тəуелсіздік орнығуының ең қиын жылдарында халықтың ке-
мелдігі мен елдің Тұңғыш Президенті - Нұрсұлтан Əбішұлы Назарба-
евтың қайраткерлігі нəтижесінде Қазақстанда этносаралық жанжал мен 
қоғамның бөлінуіне жол берілген жоқ.
 Сол жылдары, кеңестік дəуірден қалған дағдарыстан өту, жаңа 
экономикалық жəне саяси қатынастарды қалыптастыру жағдайында, 
қоғамды ұйыстыру ісі: ішкі саяси тұрақтылық, азаматтық татулық жəне 
этносаралық келісім қағидалары негізінде жүзеге асқан еді.
 Содан бері Қазақстанның жетістігіне айналған қоғамдық 
келісіміміз елдің нəтижелі əлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси 
дамуының кепілі жəне негізі болып табылды.
Жаһандану ықпалы артты. Қазақстан əлемдік қауымдастықтың белсенді 
мүшесі ғана болып қалған жоқ, ол түрлі геосаяси мүдделердің нысаны-
на да айналды. Жаңа ғасырдың екінші онжылдығында елдің алдында 
инновациялық-өндірістік дамуға өту жөнінде жаңа əлеуметтік-экономи-
калық міндеттер тұр.
 Осының барлығы, жаңарған қоғамнан, өзгерген əлем алдында 
өзінің бірлігін терең сезінген жаңа типтегі ұйысуды талап етеді.
 Егер мемлекеттің қалыптасу кезеңінде басты міндет этносара-
лық төзімділік пен қоғамдық келісім негізінде қоғамды ұйыстыру болса, 
ел дамуының жаңа кезеңінде, стратегиялық басымдық ретінде, қоғам-
ның барлық азаматтары мойындаған ортақ құндылықтар мен қағидат-
тар жүйесіне негізделген Ел Бірлігі жету болып табылады.
 Доктринада осыларды негізге ала отырып, Қазақстанның Ел 
Бірлігінің төмендегідей қағидаттары жария етіледі.
 Бұл мəселеге Доктринаның  «Бір ел - бір тағдыр» атты бірінші 
бөлімі арналады.
 Ел бірлігін негіздейтін бірінші қағидат - əр азаматтың өзінің 
ортақ тағдыры мен Отанының - Қазақстан Республикасының - ортақ 
екенін ұғыну.
 Біздің ұлттық бірлігіміз, этникалық шығу тегіне қарамастан, 
əрбір адамның жоғары деңгейде Қазақстанмен жəне оның болашағымен 
етене бірігуіне негізделген.
 Қандай да бір елдің азаматы болу - əр адамның тағдыры. Алай-
да, адамдар əрқашан таңдау құқығына ие - ал біз өз таңдауымызды жаса-
дық. Біздің таңдауымыз терең дара сипатта, осы таңдау - біздің барлығы-
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на бүкіл Қазақстан халқы кіргізіліп отыр. Сондықтан ұлттың тағдырына 
бүкіл халықтың тағдырына мемлекет жауапты. Мемлекет осы жауапкер-
шілікті терең сезінеді;
 - Мемлекеттік егемендік туралы Декларацияда, мемлекеттік 
Тəуелсіздік туралы Конституциялық заңда жəне Қазақстан Республи-
касы Конституциясында көрсетілгендей байырғы қазақ жерінде ұлттық 
мемлекеттілік құру мен нығайту жəне де  басқа қағидаттарды негізге 
ала отырып, қоғам мен ұлтқа Қазақстанның Ел бірлігі Доктринасы ұсы-
нылады. Бұл ұғымда Доктринаның мемлекеттің Конституциясына, Кон-
ституциялық заңдарына жəне жай заңдарына негізінде жасалғандығы 
атап өтілген. Сондай-ақ осында Қазақстан аумағының «байырғы қазақ 
жері» екендігі де көрініс тапқан. Себебі осы аумақтың негізгі иесі қазақ 
халқы. Сонымен қатар осы ұғымда Қазақстан Республикасының «ұлт-
тық мемлекеттілік» сипаты да ашық айтылған. Себебі Қазақ халқы тек 
байырғы халық емес, ол мемлекет құраушы халық, сондай-ақ мемлекет-
тегі саны жағынан ең басым (65 % ) халық екендігі баршаға белгілі. Оны 
басқа этнос өкілдері толығымен мойындайды. 
 Осы кіріспенің өзінде-ақ Доктринаның біреулердің байбалаң 
салып жүргеніндей қазақ ұлтына қарсы құжат емес, керісінше қазақтар-
дың мүддесі үшін жасалған құжат екені айқын көрініп тұр.
Доктрина «Кіріспе», «Жалпы ережелер»,  «Бір ел - бір тағдыр», «Тегі 
басқа - теңдігі бір», «Ұлт рухының дамуы», «Қорытынды ережелер» де-
ген бөліктерден тұрады.
 «Жалпы ережелер» бөлімінде Қазақстан Республикасы қазақ 
халқының сан ғасырлық мемлекеттілігінің құқықтық, тарихи жалғыз 
дара мұрагері жəне оның саяси, мемлекеттік құрылымының табиғи 
жалғасы болып табылатындығы, Қазақстан Республикасы өз тəуелсізді-
гін қорғау жəне ұлттық мемлекеттілігін күшейту жолындағы барлық 
шараларды атқаратындығы көрсетілген. 
 Осында еліміздің тарихына жəне оның  көпэтносты мемлекет 
болып қалыптасуына назар аударылған. Ел тарихы - көптеген қайғылы 
оқиғалардың куəгері. Халықтың өмірі, оның тілі мен мəдениеті жойылу-
дың алдында тұрған да кездер болған. Қазақ халқы аса ауыр сынақтан 
өтіп, жай ғана аман қалған жоқ, мемлекетін де құрды, тəуелсіздігін де 
алды.
 1990 жылы 25 қазанда қабылданған «Қазақ КСР мемлекеттік 
егемендігі туралы» Декларацияда жəне 1991 жылы 16 желтоқсанда қа-
былданған «Қазақстан Республикасының мемлекеттік Тəуелсіздігі ту-
ралы» Конституциялық заңда егеменді ұлттың əрі қарай ұйысуының 
негіздерін айқындаған екі қағидат жария етілді: біріншіден- Қазақстан 
мемлекетін құрудың алғышарты болып табылатын қазақ халқының өз 
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 2) халық пен мемлекет мүдделерiнiң басымдылығы; 
 3) нəсiлiне, ұлтына, тiлiне, дiнге деген қатынасына, нанымда-
рына немесе кез келген өзге де жағдайларына қарамастан, адамның 
жəне азаматтың құқықтары мен бостандықтарының теңдiгi; 
 4) Ассамблея мүшелерiнiң тең құқылығы жəне оның құрамын-
дағы қызметi үшiн дербес жауапкершiлiгi; 
 5) жариялылық болып табылады.
 Сондай-ақ, заңның 6-бабы Ассамблея қызметiнiң негiзгi бағыт-
тарын белгілеп берген: 
 1) мемлекеттiк ұлттық саясатты əзiрлеуге жəне iске асыруға 
жəрдемдесу;
 2) қазақстандық патриотизмдi қалыптастыруға жəрдемдесу; 
 3) мемлекеттiк тiлдi жəне Қазақстан халқының басқа да тiл-
дерiн дамыту; 
 4) этносаралық саладағы өңiрлiк саясатты жетiлдiру; 
 5) демография жəне көшi-қон саласындағы жоспарлар мен 
iс-шараларды əзiрлеуге жəне iске асыруға қатысу; 
 6) елде жəне шет елдерде этносаралық жене конфессияаралық 
келiсiмнiң қазақстандық моделiн насихаттау; 
 7) этносаралық келiсiмге қол жеткiзуге бағытталған ағар-
тушылық жəне баспа қызметiн жүзеге асыру; 
 8) этносаралық қатынастар жай-күйiнiң, оның iшiнде мемле-
кеттiк тiл мен Қазақстан халқының басқа да тiлдерiн қолдану саласында 
мониторингтi жүзеге асыру; 
 9) мемлекеттiк ұлттық саясат мəселелерi жөнiндегi заң жобала-
рына қоғамдық-саяси сараптама жасауға қатысу; 
 10) шет елдердегi қазақ диаспорасына ана тiлiн, мəдениетi мен 
ұлттық дəстүрлерiн сақтау жəне дамыту, оның тарихи Отанымен байла-
ныстарын нығайту мəселелерiнде қолдау көрсету; 
 11) этносаралық қатынастар саласындағы келiспеушiлiктер мен 
дауларды реттеу, қақтығысты жағдайларды болдырмау жөнiнде ұсы-
нымдар əзiрлеу жəне практикалық шараларды iске асыру жəне оларды 
шешуге қатысу; 
 12) этномəдени қоғамдық бiрлестiктерге əдiстемелiк, ұйымдасты-
рушылық жəне құқықтық көмек көрсету; 
 13) этносаралық қатынастар мəселелерi бойынша мемлекеттiк 
органдар мен қоғамдық бiрлестiктердiң диалогын қамтамасыз ететiн се-
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минарлар, конференциялар өткiзу, өзге де iс-шараларды жүзеге асыру; 
 14) этносаралық жəне конфессияаралық келiсiмдi қамтамасыз 
ету мəселелерi бойынша азаматтық қоғам институттарымен жəне ха-
лықаралық ұйымдармен өзара iс-қимыл жасау; 
 15) Қазақстанның басқа да этностарына өздерiнiң тарихи ота-
нымен байланысын дамытуға жəрдемдесу; 
 16) этносаралық келiсiмге жəрдемдесетiн жəне Қазақстан Ре-
спубликасының заңнамасына қайшы келмейтiн өзге де қызмет болып 
табылады.
 Қазақстан Республикасы Президентi Қазақстан халқы  Ассам-
блеясының төрағасы болып та табылады. Қазақстан Республикасының 
Президенті: 
 1) Ассамблеяны құрады жəне қайта ұйымдастырады; 
         2) Ассамблея қызметiнiң бағыттарын айқындайды; 
        3) Ассамблея басшылығының лауазымды адамдарын қызметке 
тағайындайды  жəне қызметтен босатады; 
       4) Ассамблея Сессиясын шақырады; 
       5) Қазақстан Республикасының Конституциясына жəне заңда-
рына сəйкес өзге де қызметтi жүзеге асырады. 
 Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентiне Қазақстан 
халқы Ассамблеясын өмiр бойы басқару құқығы тиесiлi. Тұңғыш Пре-
зидент ретінде қазіргі Елбасымыз Н.Ə. Назарбаев айтылып отыр. Оның 
Қазақстанға жəне еліміздегі этникааралық қатынастарды шешудегі 
қосқан үлесі үшін оған Тұңғыш Президентiне Қазақстан халқы Ас-
самблеясын өмiр бойы басқару құқығы тиесiлi екендігі заңда арнайы 
бекітілген. 
 Заң Ассамблеяның құрылымы жəне басқару органдарын да 
белгілеп берген. 
 Ассамблеяның құрылымын Ассамблея Сессиясы, Ассамблея 
Кеңесi, Ассамблея Аппараты (Хатшылығы), облыстардың (республика-
лық маңызы бар қаланың, астананың) ассамблеялары құрайды.
 Заң бойынша Ассамблея Сессиясының мынадай құзыреттері 
бар. Ассамблея Сессиясы — Ассамблея мүшелерiнiң жиналысы (бұдан 
əрi — Сессия) Ассамблеяның жоғары басқарушы органы болып табы-
лады. Сессияны Қазақстан Республикасының Президентi қажеттiлiгi-
не қарай, бiрақ жылына кемiнде бiр рет шақырады. Кезектi Сессияны 
шақыру туралы өкiм кезектi Сессияның өткiзiлетiн күнi, орны жəне күн 
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орын берді. Осы орайда Доктринада берілген: «Ел бірлігі деп этносты 
қоғамдастықтардың біртұтас мемлекет құрамында өмір сүру бүтіндігі, 
ел азаматтарының өзін Қазақстан Республикасымен, қалыптасқан құн-
дылықтар жəне мұраттар жүйесімен сəйкестендіруінің жоғарғы деңгейі 
түсініледі» деген тұжырым өте орынды айтылған. Доктрина этностық, 
нəсілдік, тілдік, діндік, əлеуметтік теңсіздіктерге ешқандай жол бермей-
ді, керісінше мұндай шектеулерге тиым салады. Осы жолдардағы қай-
шылықтардың бəрі де бейбіт жолмен шешілді деп көрсетілген. 
Доктрина негізінде Елбасы Жолдауында жарияланған халықтың ең 
басты құндылығы ретінде Тəуелсіздік идеясы қаланған. Бұл ретте құ-
жатта «…ел дамуының жаңа кезеңінде, стратегиялық басымдық ретін-
де, қоғамның барлық азаматтары мойындаған ортақ құндылықтар мен 
қағидаттар жүйесіне негізделген Ел бірлігіне жету болып табылады»,  
деп нақты көрсетілген. Бұдан əрі «Доктринаның қажеттілігі өмірдің өзі-
нен, біздің жалпы тағдырымыздан, тарих логикасынан туындап отыр. 
Өйткені бірліксіз — Ұлт жоқ. Ұлтсыз — мемлекет жоқ. Ал, мемлекетсіз 
— болашақ жоқ», делінеді. Құжат жалпы ережелер мен  үш бөлімнен 
жəне қорытындыдан тұрады.
 «Ел бірлігі Доктринасын» тарихи, саяси-құқықтық тұрғыдан 
талдап көрейік.
 Доктринаның преамбуласында (кіріспе) былай деп жазылған. 
«Қазақстанның барша азаматына тең мүмкіндіктер мен лайықты тір-
шілік жағдайын туғызуға ұмтылу, Адам құқықтарының жалпыға бір-
дей Декларациясын мойындау, ұлт тағдырына жауапкершілікті сезіну, 
Мемлекеттік егемендік туралы Декларацияда, мемлекеттік Тəуелсіздік 
туралы Конституциялық заңда жəне Қазақстан Республикасы Консти-
туциясында көрсетілгендей байырғы қазақ жерінде ұлттық мемлекет-
тілік құру мен нығайту жəне де  басқа қағидаттарды негізге ала отырып, 
қоғам мен ұлтқа Қазақстанның Ел бірлігі Доктринасы ұсынылады»
Осы кіріспеде Доктринаның мынандай мақсаттары көрсетілген: 
 - Қазақстанның барша азаматына тең мүмкіндіктер мен лай-
ықты тіршілік жағдайын туғызуға ұмтылу. Бұл жерде азаматтардың 
ұлты, жынысы, жасы, діні, ділі  туралы айтылмай барлық азаматтардың 
теңдігі негізінде оларға лайықты өмір сүруге қол жеткізу үшін мемле-
кеттің ұмтылатындығы көрсетілген;
 - Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясын мойын-
дау. Конституцияда халықаралық құқықтық ұлттық құқықтан жоғары 
тұратындығы көрсетілген. Халықаралық актілерде көрсетілген адам 
құқықтарының Қазақстан мойындайды жəне өз заңнамасын бұларға 
сəйкестендіреді;
 - ұлт тағдырына жауапкершілікті сезіну. Бұл жерде ұлт ұғымы-
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өз пайымдауларымызды айтып көрейік. 
 Біршама басылымдарда Қазақстанның Ел бірлігі доктринасы 
«Қазақстандық ұлт»  деген ұғымды қалыптастыруда деп реніш білдіру-
де. Бірақ доктринада «Қазақстандық ұлты»  деген ұғым жоқ, оны қалып-
тастыру туралы талап та жоқ.
 «Қазақстан ұлты»  деп елімізді мекендеп жатқан 140 этносты 
бір ұлтқа біріктіруді айтуға болады. Бұл, əрине, мүмкін емес. Ешқандай 
этнос соның ішінде қазақ этносы да мұндай ақылға сыймайтын ұғымды 
қолдамайды. Қазақстанды АҚШ-пен салыстыруға болмайды. АҚШ-та 
американ ұлты қалыптасты. Американың өзі алғашында Англияның 
отары болды. Америкаға Еуропадан барған ақ нəсілділер дербес мем-
лекет құру үшін Англияға қарсы тəуелсіздік соғысын ашып, 1776 жылы 
жеңіске жетіп, АҚШ-ты құрды. 1787 жылы əлемдегі тұңғыш АҚШ 
Конституциясы қабылданды. Сонымен қатар олар жергілікті халық үн-
дістерді қырып жойды. Жүзден аса этнос өкілдерінен тұратын АҚШ 
тұрғындары өздерін кім, қандай ұлт деп атамақ еді? Тіл ағылшын болға-
ныменен олар өздерін ағылшын ұлты деп атай алмас еді. Себебі нағыз 
ағылшындар Англияда тұрады. Олар өздерін жаңа ұлт – американ ұлты 
ретінде орнықтырды. АҚШ-тағы ақ нəсіл, қара нəсіл, сары нəсіл бар-
лығы да өздерін бір ұлт, американ ұлты деп санайды. Бүгінде американ 
ұлты үшін адамның нəсілі, терісінің ақ немесе қара түсті екені маңызды 
емес. Маңыздысы американ ұлты екендігі. Мұның дəлелі қара нəсілді 
Барак Обаманың АҚШ президенті болып сайлануы.
 Ал Қазақстандағы жағдай мүлде бөлек. Қазақ жерінің иесі, бай-
ырғы ұлт – қазақтар үндістер құсап жоқ болып кеткен жоқ. Керісінше 
қазір қазақтар бүкіл халықтың 67 %-ін құрап отыр. Қазақ тілі -  мемле-
кеттік тіл. Мемлекет те қазақтың атауымен аталады.
 Осының бəріде «қазақстандық ұлт» деген бұлдыр ұғым-
ның жүзеге аспайтын нəрсе екендігін көрсетеді. Көп этносты еліміз-
де «Қазақстан ұлты» деген ұғым жоқ.  Елімізде Конституцияда жəне 
Доктринада көрсетілгендей «Қазақстан халқы» бар. Қазақтар болса 
негізгі мемлекет құрушы ұлт. Ата Заңымызда көрсетілгендей қазақтар 
Қазақстан жерінің негізгі иесі, бұйрығы халқы. Қазақстан ең алдымен 
қазақтардың этникалық территориясы. Осы ұлан-асыр территорияны 
сыртқы жаулардан қорғау мен сақтау жолында қазақ ұлтының жүздеген 
ұрпаққа созылған ата-бабалары қанын төгіп, жанын берді. Бүгінде Пре-
зидент Н.Назарбаевтың басшылығымен Қазақстанның мемлекеттік ше-
карасы толық бекітіліп, халықаралық шарттар арқылы заңдастырылды. 
Елімізде тұрып жатқан барлық этностар Қазақстанның қазақ ұлтының 
мемлекеті екендігін анық сезінеді жəне оны құрметтейді деп айта ала-
мыз. Қазақ ұлты барлық этностарды өзімен тең санап, оларға төрінен 
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тəртiбi көрсетiлiп, ол басталғанға дейiн отыз күннен кешiктiрiлмей қа-
былданады, бұл туралы ресми бұқаралық ақпарат құралдарында хабар-
ланады. 
 Кезектен тыс Сессия Ассамблея Төрағасының, Ассамблея 
Кеңесiнiң бастамасы бойынша немесе Ассамблея мүшелерi жалпы са-
нының кемiнде үштен бiрiнiң өтiнiшi бойынша шақырылады жəне оны 
өткiзу туралы шешiм қабылданған күннен бастап бiр ай мерзiмде өт-
кiзiледi.
 Сессияның ерекше құқығы: 
 1) Қазақстан Республикасы Парламентi Мəжiлiсiнiң тоғыз де-
путатын сайлау; 
 2) Ассамблеяның орта мерзiмдiк перспективаға арналған стра-
тегиясын айқындауға тұжырымдамалық ұстанымдарды əзiрлеу жене 
оларды Ассамблея Төрағасының қарауына енгiзу; 
 3) Ассамблеяның жұмыс жоспарын жəне Ассамблеяның орта 
мерзiмдiк перспективаға арналған стратегиясын iске асыру жөнiндегi 
бiрiншi кезектегi iс-шараларды бекiту; 
 4) Ассамблея мүшелерiнiң есептерiн тыңдау; 
 5) жалпы мемлекеттiк маңызы бар этносаралық жəне конфес-
сияаралық келiсiм мəселелерi бойынша азаматтардың жəне қоғамдық 
бiрлестiктердiң өтiнiштерiн қарау болып табылады;
 Егер Ассамблея жұмысына оның мүшелерiнiң жалпы санының 
кемiнде үштен екiсi қатысса Сессия заңды болып есептеледi;
 Сессияның шешiмi, егер оған қатысып отырған Ассамблея мү-
шелерiнiң жартысынан астамы дауыс берсе, қабылданды деп есепте-
ледi. Дауыс беру тəртiбi мен нысанын Сессия айқындайды. 
 Сессияның шешiмiн Ассамблеяның Төрағасы бекiтедi. Ассам-
блея Сессиясының шешiмдерiндегi мемлекеттiк органдар мен лауазым-
ды адамдарға жiберiлген мемлекеттiк ұлттық саясат жөнiндегi ұсы-
нымдар мен ұсыныстар мiндеттi түрде қарауға жатады. 
 Сессияның жұмысы Сессия шешiмiмен бекiтiлетiн регламент-
пен реттеледi. 
 Ассамблеяның Қазақстан Республикасы Парламентi 
Мəжiлiсiнiң тоғыз депутатын сайлауы «Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңымен 
реттеледi.
 Сессиялар аралығындағы кезеңде Ассамблеяны басқаруды Қа-
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зақстан Республикасы Президентiнiң шешiмiмен құрылатын Ассамблея 
Кеңесi (бұдан əрi — Кеңес) жүзеге асырады. Кеңестiң құрамын Қа-
зақстан Республикасының Президентi бекiтедi. 
 Кеңес Ассамблеяның құрамына кiретiн этномəдени бiрлестiк-
тердiң өкiлдерi, облыстар (республикалық маңызы бар қала, астана) ас-
самблеялары, мемлекеттiк органдар басшылары арасынан қалыптасты-
рылатын алқалы орган болып табылады. Кеңестiң құрамына Қазақстан 
Республикасы Президентiнiң шешiмi бойынша Ассамблеяның басқа да 
мүшелерi енгiзiлуi мүмкiн.
 Кеңестiң отырыстарын Кеңестiң Төрағасы немесе Ассамблея 
Төрағасымен келiсiм бойынша Ассамблея Төрағасының орынбасарла-
ры қажеттiлiгiне қарай, бiрақ жарты жылдықта кемiнде бiр рет шақыра-
ды. 
 Кеңестiң өкiлеттiктерiне: 
 1)Қазақстан Республикасы Парламентi Мəжiлiсiнiң депутат-
тығына Ассамблея сайлайтын кандидаттарды ұсыну; 
 2) Ассамблея мүшелiгiне кандидатураларды қарау; 
 3) Қазақстан Республикасының Президентiне кезектi Сессияны 
шақыру жəне оның күн тəртiбi туралы ұсыныстар енгiзу; 
 4) Ассамблея Аппаратының (Хатшылығының) жұмыс жоспа-
рына ұсыныстар енгiзу; 
 5) Сессияның ерекше құзыретiне жатпайтын өзге де шешiмдер 
қабылдау жатады. 
 Егер Кеңестiң жұмысына оның мүшелерi жалпы санының 
кемiнде үштен екiсi қатысса, ол заңды болып есептеледi. 
 Кеңестiң шешiмi, егер отырысқа қатысып отырған Кеңес мүше-
лерiнiң кемiнде үштен екiсi оны жақтап дауыс берсе, қабылданды деп 
есептеледi.
 Ассамблея Аппараты (Хатшылығы) Қазақстан Республикасы 
Президентi Əкiмшiлiгiнiң құрамына кiретiн, қызметi Қазақстан Респу-
бликасының заңнамасымен регламенттелетiн Ассамблеяның жұмыс ор-
ганы болып табылады. 
 Аппаратты (Хатшылықты) сонымен бiр мезгiлде Ассамблея 
Төрағасының орынбасары болып табылатын Аппарат (Хатшылық) мең-
герушiсi басқарады. 
 Сессияның, Кеңестiң шешiмдерi жəне Ассамблея Төрағасының 
тапсырмалары Аппараттың (Хатшылықтың) орындауы үшiн мiндеттi 
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 Доктринада қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қолданыс ая-
сын кеңейту мəселесіне ерекше назар аударылды: «Мемлекеттік тілді 
меңгеру – əркімнің парызы мен міндеті, жеке бəсекеге қабілеттілігі мен 
қоғамдық өмірге атсалысудағы белсенділігін айқындайтын ұмтылысы 
мен ынталануына айналуы қажет. Бұл шешуші басымдық – рухани жəне 
ұлттық бірліктің негізгі факторы» ретінде нақтыланды.
 «Ел бірлігі» доктринасы – халыққа уақыт талабын ұғындыру-
дың, қоғамдық бірігу қажеттілігін түсіндіру құралы, болашаққа бірігіп 
ұмтылудың серпіні болды. Доктринаның қажеттілігі өмірдің өзінен, 
біздің жалпы тағдырымыздан, тарих логикасынан туындап отыр. Өйт-
кені, бірліксіз – ұлт, ұлтсыз – мемлекет, мемлекетсіз болашақ жоқ. Осы 
мəселелерді негізге ала отырып, Қазақстанның Ел бірлігін қабылдау ту-
ралы шешім қабылданды.
 2009 жылдың 25 қарашасында Алматы қаласы, Ұлттық баспасөз 
клубында «Мемлекеттік тіл» қоғамдық қозғалысының төрағасы Мұхтар 
Шаханов бастаған бір топ қайраткерлері мен ҮЕҰ-дар жетекшілері бас-
пасөз мəслихатын өткізді. Негізін «Американдық ұлттан» алатын «Ел 
бірлігі»(«Қазақстандық ұлт») Доктринасы туралы «мемлекеттік тіл» 
қоғамдық қозғалысының төрағасы Мұхтар Шахановтың мəлімдемесіне 
бір топ оппозициялық саяси партия өкілдері, жазушылар, ақындар мен 
ғалымдар қол қойды. 
 Олардың үндеуі бірнеше газеттер мен ғаламторда басылды.  
Онда бастауын «американдық ұлттан» алатын, бірақ біздің айқайымыз-
дан кейін аты «ел бірлігі» боп көзбояушылықпен өзгертілген «қазақстан-
дық ұлтқа», яғни Қазақстан халқы Ассамблеясы талқылауға ұсынған 
«Ел бірлігі» доктринасына бұлтартпас дəлелдер арқылы қарсылық біл-
діргенбіз. Бірақ билік осыншама халықтың қарсылығына құлақ аспай, 
доктринаны жедел түрде қабылдатып жіберуге күш салуда. Ал доктрина 
қабылданған сəттен бастап, Америкадағы сияқты бəріміз бір ұлт боп ұй-
ысамыз. Қазақ ұлты республикамыздағы көп этностың біріне айналады. 
Ұлтқа бөлектену, оның қасиетін, тарихын ардақтау деген мүлде бол-
майды. «Үш тұғырлы тіл» аясындағы орыс тілі мен ағылшын тілі алға 
шығады да қазақ тілі бірте-бірте қимыл-қозғалысын тоқтатады. Док-
тринадағы «мемлекеттік тілді дамытамыз» деген сөздер жұртшылықты 
алдарқату үшін ендірілген. Себебі «американдық ұлт» идеясы мүлде 
басқа мақсатты көздейді. Біздің халықтарымыздың мүддесіне кереғар 
бұл идеядағы ұлт мəселесі əркімнің жеке шаруасына айналады. Егер сол 
тұста «мен қазақпын», «мен орыспын», «мен ұйғырмын» десеңіз жау-
апқа тартылуыңыз ғажап емес» деген Доктринада айтылмаған, бірақ, 
оларды Доктринада жазылды деп байбалам салынған пікірлер айтылды. 
Енді осы мəлімдемені қолдауға байланысты айтылған пікірлер туралы 
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кратия негіздері, азаматтық қоғам институттары сияқты маңызды күре-
тамырлары қалыптасты. Қазақстан Конституциясы, Қазақстан-2030 
даму стратегиясы, бірқатар концепциялық құжаттар мен стратегиялық 
бағыттар, Ассамблея туралы заң елдің болашаққа бастар жолын айқын-
дады. Осы бағытта əлемдік қауымдастық тарапынан мойындалған, эт-
ностық ерекшелігіне қарамастан, барша азаматтарды қазақ халқының 
төңірегіне ұйыстыра отырып, ел бірлігін əрі қарай дамытатын құжат 
қабылдау – заңды құбылыс.
 «Ел бірлігі» ұғымы байырғы қазақ жерінің дəстүрлі «Ел» атауы 
мен Қазақстанда тұратын барлық азаматтардың өзара ажырамас тари-
хи байланысының мəнін ашатын «бірлік» сөздерінен тұрады. Аталған 
сөздерді тіркестіре қолданғанда қазақ халқының ғасырлық үміт-арма-
ны – Тəуелсіз мемлекет құру, біртұтас халқын қалыптастыру идеясын 
аңғартады.
 Доктрина – болашақ дамуға бағытталған əрекеттің жетекшілік-
ке алынатын теориялық жəне саяси ұстанымын білдіретін мемлекет-
тік маңызды құжат. Доктрина мемлекеттік егемендік туралы Деклара-
циясынан, мемлекеттік Тəуелсіздік туралы конституциялық заңнан, 
Қазақстан Республикасының Конституциясынан, сондай-ақ «Қа-
зақстан-2030» стратегиялық даму бағдарламасынан бастау алып, 2020 
жылға дейінгі мемлекеттік ұлт саясатының бағыт-бағдарларын айқын-
дайды.
 Доктрина халықаралық тəжірибені терең талдай отырып, қа-
зақстандық шынайылық негізінде дүниеге келді. Өзіндік ерекшеліктерін 
ескере отырып, өзге елдердің озығынан өнеге алған Қазақстан өз Док-
тринасында еліміздің стратегиялық таңдауын нақтылаған. Елдің, даму-
дың жаңа сатыға көтерілуіне, өтпелі қоғамның құбылыстарына төтеп 
беретін басты күш – ұлттық рух екендігін өзге мемлекеттер тəжірибесі 
дəлелдеді. Қоғамдық келісім, экономиканың бəсекеге қабілеттілігі, ин-
теллектуалдық жасампаз қоғам жəне бүкіл əлемде құрметтелетін мем-
лекет құруда «Ел бірлігі» доктринасы еліміздің іргетасы, Отанымыздың 
табысты дамуының негізі. 
 Құрамына мемлекеттік орган, қоғамдық ұйымдар, зиялы қа-
уым жəне бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін тарта отырып,                        
2009 жылдың 20 қаңтарында Доктрина жобасын пысықтаумен айналы-
сатын қоғамдық комиссия құрылды.
 Комиссия жанынан құрылған арнайы жұмыс тобы республи-
каның түкпір-түкпірінен жиналған мыңдаған ұсыныстар, жобалар мен 
ұсынымдар қарастырды. Əзірленіп жатқан Доктрина жобасының Кон-
ституция мен нақты заңнамалық құжаттарға сəйкестігі мұқият сарап-
талды.
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болып табылады. 
 Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астана-
ның) ассамблеялары өз қызметiн жүзеге асыру кезiнде Ассамблеяның 
алдында есеп бередi жəне жауапты болады. 
 Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астана-
ның) əкiмдерi лауазымы бойынша облыстар (республикалық маңызы 
бар қала, астана) ассамблеяларының төрағалары болып табылады. 
 Облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) ассамблеясы-
ның ұйымдық құрылымын онда өңiрлердiң ұлттық, əлеуметтiк-мəдени 
жəне қоғамдық мүдделерiн бiлдiру қажеттiгiн ескере отырып, Ассамблея 
Аппаратымен (Хатшылығымен) келiсiм бойынша облыс (республикалық 
маңызы бар қала, астана) ассамблеясының төрағасы айқындайды. 
 Облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) ассамблеясы-
ның жоғары басшы органы сессия болып табылады. 
Ассамблея төрағасы құратын жəне басшылық ететiн облыс (республи-
калық маңызы бар қала, астана) ассамблеясының кеңесi сессиялар ара-
лығындағы басқаруды жүзеге асыратын алқалы орган болып табылады. 
 Əкiм аппаратының құрылымына кiретiн аппарат (хатшылық) 
облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) ассамблеясының жұ-
мыс органы болып табылады. 
 Аппарат (хатшылық) меңгерушiсi өз мəртебесi бойынша облыс 
(республикалық маңызы бар қала, астана) ассамблеясы төрағасының 
орынбасары болып табылады, оны тиiстi əкiм қызметке тағайындайды 
жəне қызметiнен босатады. 
 Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астана-
ның) ассамблеялары: 
 Ассамблеяның жəне оның Кеңесiнiң шешiмдерiн, Ассамблея 
Төрағасының өз шешiмдерi мен тапсырмаларын орындайды;  Қазақстан 
Республикасы Парламентiнiң Мəжiлiсiне депутаттыққа Ассамблея сай-
лайтын кандидаттарды ұсыну жөнiнде ұсыныстар əзiрлейдi, олар Ас-
самблея Кеңесiне жiберiледi; өңiрдегi этносаралық қатынастардың жай-
күйi жəне оларды нығайту перспективалары туралы ақпарат жинауды 
жəне Ассамблеяға ұсынуды тұрақты негiзде жүзеге асырады; жергiлiктi 
мемлекеттiк органдармен, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарымен, эт-
номəдени жəне этносаралық қатынастар саласында өз қызметiн жүзеге 
асыратын өзге де қоғамдық бiрлестiктермен өзара iс-қимыл жасайды.
 Ассамблеяның жəне облыстар (республикалық маңызы бар 
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қала, астана) ассамблеяларының құрамы Қазақстан Республикасы 
азаматтарының — этномəдени жəне өзге де қоғамдық бiрлестiк өкiл-
дерiнiң, мемлекеттiк органдар өкiлдерiнiң жəне олардың қоғамдағы бе-
делi ескерiле отырып, өзге де адамдардың қатарынан қалыптастырыла-
ды. 
Ассамблеяға мүшелiкке кандидатуралар: 
    1) облыстардың этномəдени жəне өзге де қоғамдық бiрлестiктерiнiң 
ұсыныстары негiзiнде облыстардың (республикалық маңызы бар қала-
ның, астананың) ассамблеялары сессияларының шешiмi; 
   2) республикалық, өңiрлiк этномəдени жəне өзге де қоғамдық бiр-
лестiктердiң жоғары органдарының шешiмi бойынша ұсынылады. 
     Ассамблеяға мүшелiкке ұсынылатын барлық кандидатуралар Ассам-
блея Кеңесiнiң отырысында қаралады жəне оларды Ассамблея Төраға-
сының орынбасарлары Қазақстан Республикасы Президентiнiң бекiтуi-
не ұсынады. 
 Қазақстан Республикасының Президентi ұсынылған кандидату-
раларды қабылдамауға жəне Ассамблеяның құрамына өз қалауы бойын-
ша өзге де адамдарды кiргiзуге құқылы. 
 Этномəдени қоғамдық бiрлестiктерден облыс (республикалық 
маңызы бар қала, астана) ассамблеясына мүшелiкке кандидаттар олар-
дың жоғары басшы органдарының шешiмiмен ұсынылады жəне тиiстi 
аппаратқа (хатшылыққа) енгiзiледi. 
 Облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) ассамблея-
сына мүшелiкке барлық кандидаттар кеңестiң отырысында, ал кейiн-
нен тиiстi ассамблея сессиясында қаралады жəне оның төрағасының 
бекiтуiне ұсынылады. Облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) 
ассамблеясы төрағасының шешiмi бойынша тиiстi ассамблея мүшесiнiң 
өкiлеттiгi осы Заңға сəйкес тоқтатылуы мүмкiн.
 Ассамблея, облыстар (республикалық маңызы бар қала, астана) 
ассамблеялары, Ассамблеяның құрамына кiретiн этномəдени қоғамдық 
бiрлестiктер ұйымдастыратын Қазақстандағы этносаралық келiсiмдi 
қамтамасыз етуге бағытталған iс-шаралар Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгiленген тəртiппен қаржыландырылады.
Оңтүстік Қазақстан облыстық Қазақстан халқы Ассамблеясының хат-
шылығы туралы Ереженің кейбір жақтарына тоқтала кетейік. Ережені 
Облыс əкімінің аппарат басшысы бекіткен. 
   Оның функциялары:
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 - облыстық ассамблеяның қызметін ақпараттық-сараптамалық 
жəне ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді, оның ішінде облыстық ас-
самблея төрағасының қатысуымен іс-шаралар өткізуді қамтамасыз ету;
 - өңірдегі этносаралық қатынастардың жай-күйі жəне оларды 
нығайту перспективалары туралы ақпарат жинау жəне Ассамблеяға 
ұсыну жөніндегі құзіретін қамтамасыз ету;
 - мемлекеттік ұлттық саясатты іске асыру, этносаралық то-
леранттылық, қоғамдық келісім жəне тұрақтылықты, ел бірлігін, қа-
зақстандық азаматтық бірегейлік пен отансүйгіштікті нығайту;
 - Ассамблея құзыреті шегінде мемлекеттік тілді жəне Қазақстан 
халқының басқа да тілдерін дамыту, Қазақстанның мəдени-тілдік əралу-
андығын сақтау;
 - этносаралық қатынастар саласында келіспеушіліктер мен 
жанжалдарды реттеу, даулы жағдайға жол бермеу жөнінде нақты шара-
ларды іске асыру жөніндегі ұсынымдарды тұжырымдауды жəне оларды 
шешуге қатысуды қамтамасыз ету бойынша қарым-қатынас жасау;
 - облыстағы этносаралық қатынастарды болжау, оның жай-күйі 
жəне оны нығайтудың перспективалары туралы ақпаратты жинау, жүй-
елеу, мониторинг жүргізу, талдау жəне қорыту;
 - этносаралық келісімге бағытталған семинарлар, конферен-
циялар өткізу, ағартушылық жəне баспа қызметін ұйымдастыру, өзге де 
іс-шараларды жүзеге асыру, этномəдени қоғамдық бірлестіктерге əдісте-
мелік, ұйымдастырушылық жəне құқықтық көмек көрсету.
 

ІІІ. ЕЛ БІРЛІГІ ДОКТРИНАСЫ ЖƏНЕ ОНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

 2008 жылғы 23 қазанда Қазақстан халқы Ассамблеясының                       
XIV сессиясында Елбасы Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшелерін 
қатыстыра отырып Ел бірлігі доктринасын əзірлеуге тапсырма берген 
болатын. Елбасы өз сөзінде аталған құжатты мұқият талқылауды, қоғам-
дық сараптау жүргізуді жəне оны жетілдіру үшін арнайы жұмыс комис-
сиясын құруды тапсырған еді. Доктринаның алғашқы нұсқасы 2009  
жылдың қазан айында Қазақстан халқы Ассамблеясының XV сессия-
сында талқыланды.
 Доктринаның бірінші жобасына деген қоғамдық қызығушылық 
туып, соның нəтижесінде арнайы құрылған жұмыс тобына  азаматтар-
дың 500-ден аса ұсыныстар түсті. 
 Тəуелсіздік жылдары мемлекет іргесі бекіді, қоғамның демо-


