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Кез келген мемлекет ӛз саясатын әлемдік дамудың демократиялық стандартына сай 

модернизациялауға мҥдделі. Қоғамның саяси жҥйесінің модернизациялануы да ақпараттық 
жҥйе мен технологиялық "ӛндірістердің" дамуы тәрізді сол мемлекет халқының жаңа саяси 
жҥйеге, саяси институттар мен ҧйымдардың тактикасына, партиялар мен лидерлердің саяси 
имиджіне бейімделуіне алып келеді.  

Қазақстанда ӛмірге келген саяси партиялар мен қоғамдық қозғалыстар демократиялық 
институттар қҧрылымы мен жҥйесіне, тҥрлері мен ҧстанған бағыты бойынша стандартқа 
сай болғанымен, шынайы образы, билік ҥшін кҥресте халық мҥддесінен, талабы мен 
талғамына сай келмеуі ӛзіндік позитивті имиджін қалыптастыруына кері ықпалын тигізуде.  

Саяси ғылымдарының докторы, профессор Гҥлшат Нҧрымбетованың пікірінше 
бҥгінгі кҥні бізде басым партиясы бар кӛппартиялық жҥйе қалыптасып отырғаны белгілі. 
Биліктік қарым-қатынаста жетекші рӛл атқарып отырған «Нҧр Отан» партиясынан басқа 
ресми тіркелген 8 партия қызмет етуде. Бірақ бҧл партиялар Қазақстан азаматтарын саяси 
ӛмірге жҧмылдырып, тартып отыр деу қиын. Автор,біздің еліміздегі саяси партияларға 
сайлау науқаны кезінде ғана белсенділік таныту басым. Сондықтан да болар, ресми 
тіркеуден ӛтіп, бағдарламалық қҧжаттары болғанымен саяси партиялардың басым кӛпшілігі 
санда бар да, санатта жоқ деп қорытындылайды. .[1] Яғни атына заты сай емес. 2007 жылғы 
сайлауды былай қойғанның ӛзінде, Қазақстанда 1999, 2004 жылдардағы парламенттік 
сайлауларда партияларға арнайы 10 орын берілгені белгілі мәлімет. Жалпы, саяси партиялар 
мақсаты тек тіркеуден ӛту мен белгілі бір әлеуметтік топтар мҥдделерін білдіруде ғана емес, 
олардың осы мҥдделерді қалыптастыруға белсенді ат салысуында болып табылады. 
 

Автор, саяси партиялардың қазіргі сипатына мынадай талдау жасайды: «Саяси 
партиялардың рӛлі олардың қызметінің тиімділігінен, бағдарламаларының тҧрғындар 
талаптарына сай келуінен және қалыптасқан менталитеттен тәуелді. Ал бҥгінгі кҥнгі 
Қазақстандағы партияларды бір-бірінен ажырату ӛте қиын, кез келген партияның 
бағдарламасын алып қарасаңыз, партия мақсаты мен міндеттеріндегі ҧқсастықты бірден 
байқайсыз. Бҧл партиялық қҧрылыстың дамымағанын кӛрсетеді. Партия 
бағдарламаларымен халықтың басым кӛпшілігі таныс емес, әрі олар партиялардың ӛз 
мҥдделерін қорғайтынына сенбейді». .[1] 
 

Бәсекеге қабілеттілік тек экономикалық тҧрғыдан қарастырылмайды, оған білім - 
ғылым, саяси даму деңгейі де кіретінін ҧмытпағанымыз жӛн. Сондықтан бәсекелестік 
болмаса қоғам тоқырауға ҧшырайды. Мҧндай жағдайды біз басымыздан кеңестік дәуірде 
ӛткердік. 
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Саяси партиялар арасындағы бәсекелестік партиялық алаңдағы кҥштер қарым-
қатынасын анықтайды. Осы орайда, біздің елімізде партиялар арасында саяси бәсекелестік 
бар деп айту қиын. Бҧған дәлел - бірпартиялық парламент. 2007 жылы пропорционалдық 
жҥйе негізінде ӛткен парламенттік сайлау нәтижесі еліміздегі партиялардың қуыршақ 
партиялар екенін кӛрсетті. Сондықтан партиялар арасындағы саяси бәсекелестіктің жоқтығы 
бҥгінгі кҥнгі басым партиясы бар партиялық жҥйені қалыптастырып отыр. Қоғамда 
бәсекелестіктің болмауы барлық саладағы тоқыраушылыққа алып келеді. Ал саяси салада 
авторитарлық билікті орнататынын ӛмірдің ӛзі дәлелдеп берді. Әрине, кейбір дамыған елдер 
тәжірибесінен басым партиясы бар партиялық жҥйенің тиімді екенін кӛруімізге болады. 
Мысалы, Жапония. Бірақ біздің әлеуметтік-мәдени, саяси дамуымыз ӛзіндік ерекшелігіміз 
бар екенін кӛрсетіп отыр. Сондықтан кейбір жағдайларда басқа елдер ҥлгісі біз ҥшін тиімді 
болмауы мҥмкін,деген автордың пікірін толықтай қолдауға тҧрарлық.[1] 
 

Егер кӛппартиялық жҥйені саяси партиялардың қҧқықтық негіздегі ӛркениетті 
қарым-қатынастың жиынтығы дейтін болсақ, айтар мәселелер жоқ емес. Кӛппартиялық 
қҧрылымда тҧтастықпен қатар, әрбір партияға тән тәуелсіздікте, еркіндікте, қҧқықтық 
теңдік те болуы тиіс. Ӛкінішке қарай, партиялар бір-бірімен бәсекеге тҥсе алатындай 
әлеуетті бола алмай отыр.  

Қазақстанның саяси жҥйесінде саяси партиялардың алатын орны ерекше екені 
белгілі. Алайда бҥгінгі саяси тәжірибе кӛрсетіп отырғандай, кӛппартиялықтың жҥйе ретінде 
қалыптасу ҥдерісі оп-оңай ӛтіп жатқан жоқ. Мҧны қазіргі қоғамның жалпы саяси 
деңгейімен, қҧқықтық кеңістіктегі әлі жетіле қоймаған заңнамалармен тҥсіндіруге болады. 
Кешегі кеңестік кезеңнің де салқыны жоқ емес. Ӛйткені, тоталитарлық кезеңде қалыптасқан 
партиялық жҥйенің лебізі де әлі тарқай қоймаған секілді.  

Саяси партиялардың кӛбісінің қарапайым халық ӛмірінен, ҧлттық мҧраттардан 
алшақтығы, олардың әлеуметтік негіздерінің әлсіздігі, қоғамдағы саяси рӛлдерінің бәсеңдігі, 
еліміздегі саяси-экономикалық мәнді оқиғаларға батыл араласа алмауы, саяси ӛрелері мен 
сауаттарының тӛмендігі, т.т. айқын байқалмай қалмайды. Олар негізінен сайлау кезінде бой 
кӛтеріп, қалған кезде ресми жиналыстарға қатысумен шектеліп отыр. Бҧл халық арасында 
олар туралы оң кӛзқарасты қалыптастырмайды.  

Елбасы тҧрақты саяси-партиялық жҥйе қҧруды маңызды міндеттердің бірі ретінде 
санайды. Бҧл саяси партиялардың мемлекеттік органдардағы ӛз ӛкілдері арқылы еліміздің 
саяси, әлеуметтік және экономикалық бағытын айқындауға қатысып, кадрлармен 
жҥргізілетін саяси жҧмыстың мазмҧнына, халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайына 
саяси баға бере алатындай саяси кҥшке айналуын қажет етеді. Бҧл бағытта саяси 
партиялардың шығар биіктері де, алар асулары да аз емес.  

«Нҧр Отан» ХДП-ң негізі болған «Отан» республикалық саяси партиясы алғашында 
мемлекет басшысының бастамаларын қолдау және Н.Назарбаевтың 1999 жылғы президент 
сайлауындағы ҥгіттеу штабының негізінде қҧрылған болатын «Отан» партиясының 
қҧрамына бҧған дейін қалыптасқан билік партиялары - Қазақстан халықтар бірлігі 
партиясы, Демократиялық партия, Либералды қозғалыс, Әділеттік партиясы мен «Қазақстан 
2030 ҥшін» қозғалысы кірді.Осылайша, «Отан» билік партиясы рӛлін ӛз қолына алып, 
партиялық жҥйенің «локомотиві» ретінде таныла бастады.«Отан» партиясы толығымен 
қалыптасқан билік партиясы ретінде бҧл қосылулардан соң әр тҥрлі деңгейдегі 
наменклатураның саяси бірігуінің нақты факторына айналды. «Отан» партиясының 
қызметінің бҧл аспектісі ӛте маңызды деп танылады. «Отан» партиясының толыққанды 
президенттік партияға айналуы бірнеше кезеңде орындалғанын айта кеткен жӛн. 
 

«Отан» партиясының 2004 жылы ӛткен VI съезінде партия тӛрағасы болып 
Н.Назарбаев сайланды. «Отанның» басшылығына келген Елбасы саяси алаңның кейбір жаңа 
субьектілері кӛрсеткісі келгендей «Отан» партиясының ӛз мҥмкіндіктерін сарқымағанын 
білдіре келіп,саяси кӛшбасшы позициясынан тҥспейтініндігін кӛрсетті. Съезд «Отан» 
партиясы негізінде биліктің саяси, әкімшілік және экономикалық ресурстарының кейбір 
элементтерін біріктіру мҥмкіндігі бар екенін танытты. Осылайша, «Отанды» билік партиясы 
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бейнесінен билік, бизнес және саяси элита мҥдделеріне әсер етудің тиімді механизмі – 
«Президенттік партия» бейнесіне енгізуге қатысты талпыныс жасалынды. Осыдан соң, 
партияның қҧрамында ӛзгерістер орын алды, яғни оның негізгі әрекет етуші тобы қатарына 
облыс әкімдері мен ҥкімет ӛкілдерінің кіруі «партия иерархиясын» кҥшейтіп, оны тҧрақты 
және тҧғырлы етті.  

Қалыптасқан саяси жағдай мен саяси дамудың тенденциясы талаптарына сай «Отан» 
партиясын ӛзгертудің келесі стратегиялық қадамы ретінде 2006 жылдың шілдесіндегі «Отан» 
партиясының кезектен тыс съезінде оның қҧрамына «Асар» партиясының қосылуын айтуға 
болады. «Асардың» бҧл шешімі бірнеше себептерге байланысты кҥтпеген оқиға болды. 
Ӛзінің қҧрылған кезінен бастап,қомақты қаржылық,ақпараттық және интелектуалдық 
ресурстарға ие болған «Асар» партиясы «президентті жақтаушы кҥштер» қатарында 
«Отанның» баламасы ретінде танылған еді. Тіпті, «Асар» қҧрылған соң «Отан» партиясымен 
арадағы қарсыластықтың жоғары деңгейі де байқалған болатын. «Асар» партиясы ӛзін 
«жаңарған билік партиясы» ретінде таныта бастаған еді.  

Соған қарамастан, екі партияның қосылуы орын алды. «Асардың» 2006 жылы РСП 
«Отан» қҧрамына енуінен соң, соңғысы партиялық-саяси кеңістіктегі ең ірі және ықпалды 
саяси ҧйымға айналды. Міне, дәл осы уақыттан бастап қазақстандық саясаттанушылар мен 
сарапшылар «басым» партия феноменін тыңғылықты зерттей бастады.Елдегі ірі екі 
партияның бірігуі президентті жақтаушы кҥштердің белсенділігіне алып келді. Осыдан 
бірнеше айдан соң «Отанның» қҧрамына Қазақстан азаматтық партиясы мен Қазақстан 
аграрлық партиясы қосылды. Ал сол жылдың желтоқсанындағы «Отан» РСП-ның кезектен 
тыс ХХ съезінде партия ӛзінің бҥгінгі «Нҧр Отан» атауына иемденді. Мемлекет 
басшысының есімімен тікелей байланысты билік партиясының болуы мен оның маңызды 
саяси шешімдер шығарудың жалпымемлекеттік тетіктеріне атсалысуы ағымдағы биліктің 
әлеуметтік-саяси базасының ауқымдығын танытады.[2]  

Ал енді осы «Нҧр Отан» партиясының 1999ж.10 қазанда, 2004 жылдың 
қыркҥйегінде, 2007 жылдың тамыз айындағы сайлау нәтижесіндегі қорытындысын есептеп 
кӛрелік. [3] Кесте 1. 1999ж.Парламент Мәжілісіне депутаттарды партиялық тізім бойынша 
сайлау нәтижесі 1-кестеде кӛрсетілген 

 

Кесте 1. 1999ж.Парламент Мәжілісіне депутаттарды партиялық тізім бойынша сайлау  
нәтижесі 

N Партиялар аты Сайлаушылар Парламенттен 
  дауысы алған орны 

1 Қазақстан коммунистік партиясы 17,75% 2,6% 

2 Қазақстанның аграрлық партиясы 12,63% 7,8% 

3 Республикандық Отан саяси партиясы 30,89% 49,3% 

4 Қазақстанның халықтық конгресс партиясы 2,83% - 

5 Қазақстанның дәуірлеу партиясы 1,97% 1,3% 

6 Қазақстанның демократиялық Азамат 4,57% - 

 партиясы   

7 Қазақстанның Алаш ҧлттық партиясы 2,76% - 

8 Республикандық еңбек саяси партиясы 1,38% - 

9 Қазақстанның Азаматтық партиясы 11,23% 20,8% 

 
Кесте 2. 2004ж.Парламент Мәжілісіне депутаттарды партиялық тізім бойынша сайлау  

нәтижесі 

N Партиялар аты Сайлаушылар Парламент- 
  дауысы тен алған 

   орны 

1 Республикандық Отан саяси партиясы 60,61% 67% 
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2 Қазақстанның демократиялық «Ақ жол» 12,04% 1,3% 

 партиясы   

3 Республикандық « Асар» партиясы 11,38% 5,2% 

4 «АИСТ» сайлау блогы 7,07% 14,5% 

5 Оппозициялық Коммунистердің халықтық 3,44 % - 
 одағы мен ҚДТ   

6 Қазақстан халықтық коммунистік партиясы 1,98% - 

7 «Ауыл» социал-демократиялық партиясы 1,73% - 

8 Қазақстанның демократиялық партиясы 0,76% 1,3% 

9 Қазақстанның Патриоттар партиясы 0,55% - 

10 Руханият партиясы 0,44% - 
 

 

Кесте 3. 2007ж.Парламент Мәжілісіне депутаттарды партиялық тізім бойынша сайлау  
нәтижесі 

N Партиялар аты Сайлаушылар Парламент- 
  дауысы тен алған 

   орны 

1 Халықтық демократиялық «Нҧр Отан» саяси 88,41% 98% 

 партиясы   

2 Жалпыҧлттық социал-демократиялық партия 4,54% 0 

3 Қазақстанның демократиялық «Ақ жол» 3,9% 0 
 партиясы   

4 «Ауыл» социал-демократиялық партиясы 1,51% 0 

5 Қазақстан халықтық коммунистік партиясы 1,29% 0 

6 Қазақстанның Патриоттар партиясы 0,78% 0 

7 Руханият партиясы 0,37% 0 

 
Жалпы жоғарыда келтірілген Парламент Мәжілісіне сайлау нәтижелері партиялардың 

тиімді санының бірте-бірте тӛмендегенін кӛрсетеді.  
«Нҧр Отан» партиясының қызметіне жасалған аналитикалық мониторингтің 

қорытындысына сҥйенетін болсақ,бҧл партия мемлекет басшысының ӛзі басшылық 
ететініне қарамастан,шын мәнінде басқарушы партия бола алмай отыр.Қалай болғанда да, 
мемлекеттің саяси стратегиясын анықтау ісі бҧл партияның институтционалдық 
қҧрылымынан тыс жҥріп жатқаны анық.Соның нәтижесінде оның кҥнделікті жҧмысы 
жалпыға арналған мәдени шаралар мен ғылыми-тәжірибелік тҧрғыдағы іс-шаралардан 
арыла алмай отыр.Басқарушы партия ҥшін бҧл жеткіліксіз.  

Президенттің елдің саяси жҥйесіндегі ең негізгі және ҥлкен ҥстемдікке ие фактор 
болуының ӛзі тек «Нҧр Отанның» емес, жоғары биліктің механизмдерін жҥзеге асыратын 
ӛзге де қҧрылымдардың екінші кезекке ысырылуына себепкер болып отыр. Бҧл ең алдымен 
Президент әкімшілігіне қатысты. Мҧндай жағдайда бҧл партия тек басқарушы элитаның 
саясатын жҥргізуші қҧрал болумен шектеледі.Тіпті, партия кӛшбасшысы болып табылатын 
мемлекет басшысының мақсаттары мен мҥдделерін жҥзеге асырушы деуге де болады.  

Мәжілісті тҧтастай иемденіп отырғандарына және Сенатта да басым кӛпшілік екеніне 
қарамастан, «Нҧр Отан» ӛзінің депутаттық фракциялары арқылы заң шығару барысындағы 
басым бағыттарды белгілей алып отырған жоқ. Соның салдарынан депутаттар тек ҥкіметтің 
жасап, жіберген заң жобаларын қараумен шектеліп отыр. Мҧндай жағдайда депутаттар 
партияның орталық аппаратынан тыс ӛмір сҥреді. Мҧндай жағдай аймақтарға да қатысты. 
Мәслихат депутаттары кӛп жағдайда партия басшылығына емес, жергілікті әкімдерге 
бағынышты болатыны жасырын емес. Осындай жағдайда «Нҧр Отанның» саяси шешімдерді 
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қабылдау процесіне қатысу және ол шешімдердің саяси билік жҥйесінің барлық 
деңгейінде орындалуын бақылау мҥмкіндігі жоқтың қасы. [4]  
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