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Қазіргі таңда қоғамды демократияландыру мәселесі одан әрі зерттеуді қажет етіп, 
нағыз кӛкейкесті сипат алып отыр. Президент Н.Ә.Назарбаевтың еңбектерінде бҧған ҥлкен 
мән беріліп, оның бағыт-бағдары атап кӛрсетілген. Оның тікелей бастамашылығымен 
«Қазақстанды демократияландырудың жаңа кезеңі – еркін демократиялық қоғамды жедел 
дамыту» атты баяндамасы бойынша Конституцияға ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу, 
сӛйтіп президенттік-парламенттік басқару жҥйесіне кӛшу мәселелері Парламентте шешімін 
тапты [1].  

Қазақстанда билік жҥйесін демократияландыру жолында 2007 жылы ӛте батыл шешімдер 

қабылданды. Қоғамдағы кейбір саяси кҥштер тарапынан халықтың демократияға әлі де болса, 

мәдени, саяси жағынан дайын еместігі туралы пікірлер айтылғанына қарамастан, Президент 

Н.Ә.Назарбаевтың стратегиялық бағдарламасы жҥзеге асырылуда. Ол басқарған мемлекеттік 

комиссияда партиялар жҧмыс істеп, демократиялық реформалардың бағдарламасы нақтыланды. 

Бҧдан 15 жыл бҧрын ТМД-ның жас мемлекеттері қалыптаса бастаған кезде, оның кейбіреулері 

саяси реформалаудан бастаса, Қазақстан экономикаға басымдық берді. Президент Н.Ә.Назарбаев 

айтқандай, «алдымен экономика, содан соң саясат» деген принцип жҥзеге асырылды. Оған 

халықаралық қауымдастық оң баға берді деуге болады. Бастысы – Қазақстанның саяси 

тҧрақтылығы сақталынды. Қазір мемлекет дамуының жаңа кезеңінде саяси реформаларға да 

басымдық мән берілді.  
Қазақстанда демократияландыру жоғарыдан бастау алғанымен, халық арасында 

бірнеше жыл бойы талқыланды. Себебі ӛтпелі кезеңде демократияландыру жӛнінде 
посткеңестік республикаларда бҧрмалаушылықтар орын алды. Соның салдарынан 
бюрократиялық тосқауылдар мен жалған демократия бой кӛрсетті.  

Қазақстан Президенттік-Парламенттік Республикаға айналды. Конституцияда 
азаматтық қоғамның алғышарты болып табылатын азаматтардың қҧқықтары мен 
еркіндіктері заңдастырылды; баламалы негізде жалпы сайлау жолымен мемлекеттік билікті 
ауыстырудың тетігі белгіленді; атқарушы билікке тепе-тең болатын жаңа екі палаталы 
Парламент жҧмыс істейді; қҧқықтық-сот жҥйесі реформалануда; ӛзін-ӛзі басқару 
институты қалыптасып келеді; кӛппартиялық жҥйе және саяси плюрализм қалыптасу және 
даму ҥстінде; тәуелсіз БАҚ қалыптасуда. 
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Конституцияға енгізілген демократиялық ӛзгерістер ӛте маңызды және ол халықтың 
қолдауына ие болды. Бірақ бҧл, меніңше, алдағы кең демократияландыру бағытындағы 
алғашқы қадам. Қоғамда әлі де болса демократияландыру ісіне кедергі келтіретін келеңсіз 
жағдайлар баршылық. Мысалы, шенеуніктердің озбырлығы және қоғамда орын алып жатқан 
жемқорлық және т.б. Олай болса демократияландыру процесін әлі де жетілдіре тҥсетін 
тҧстар аз емес [2].  

Ең алдымен: а) Парламент қҧзырын кеңейтіп, атқарушы биліктің қҧзырын 
бҧрынғысынан тарылту; б) тәуелсіз және объективті сайлап қойылатын сот жҥйесін енгізу; 
в) әкімдерді халық сайлап, жергілікті ӛзін-ӛзі басқаруды толық қалыптастыру; г) баспасӛз 
бостандығына демократиялық кепілдік; д) электронды ақпарат қҧралдарына шығуға барлық 
саяси партиялар мен қоғамдық кҥштерге теңдей мҥмкіндік берілу қажет.  

Қазақстандағы саяси элитаның демократиялық топтасу процесінің басты кемшілігі, 
меніңше, әлі де болса Батысқа бағыт-бағдар ҧстануында. Қазақстандық білім мен ғылым, 
мәдениет салаларындағы зиялылар ӛз кҥштерін топтастыра алмай келеді. Бҧл 
саладағылардың әлі де болса руға, жҥзге бӛліну бытыраңқылығы жалғасуда. Оның ҥстіне 
жемқорлық және басқа да элитааралық мҥдделер тартысы, сол сияқты саяси және бизнес-
элита арасындағы қайшылықтар консолидациялық және демократиялық процеске кедергі 
келтіруде. Қазір мәселе біздің Республиканың ерекшелігін және әлемдік тәжірибені еске ала 
отырып, қоғамды демократияландырудың ӛзіндік моделін қалыптастыруда болып отыр. 
Турасын айтқанда оның моделі Президент Н.Ә. Назарбаевтың халыққа жолдауларында 
айқын ашып кӛрсетілген.  

Демократияландыру процесінің барысында кемшіліктер жоқ десек қателескен болар 
едік. С.М. Борбасовтың пікірінше, Қазақстанда әлі де болса әкімшілік билік ӛте ықпалды. Ал 
А. Ғалидің пікірінше, демократияны енгізу ісі елде ҧлтшылдық бағыттың жандануына 
тікелей байланысты. Әлі де болса заң жҥзінде нақтылы қол жеткізуге тиісті салаларды атап 
айтатын болсақ, олар: еркін пікір білдіре алу (сӛз және БАҚ еркіндігі); ассоциациялар 
еркіндігі (бірлестіктер еркіндігі) және бейбіт жиналыстар ӛткізу еркіндігі.  

Жалпы алғанда Қазақстанда экономикалық жағдайдың тҧрақталуы және біржолата 
нарықтық экономикаға кӛшу биліктің қатаң президенттік басқару тҥрінен президенттік-
парламенттік Республикаға кӛшуге жағдай жасады. Конституциясын жетілдірген Қазақстан 
Орталық Азия аймағына саяси модернизациялаудың ҥлгісі бола алады [3].  

Қазақстанда бҧған дейінгі президенттік басқару тҥрі ӛзін ақтады. Қазақстан алдымен 
экономикадан бастады. Себебі, әлеуметтік жағдай жасалмаса кез-келген саяси модернизация 
келеңсіз жағдайларға алып келген болар еді. Қазіргі кезеңдегі мемлекеттің әлеуметтік 
стратегиялық саясаты халықтың билікке сенімін арттырды.  

Қазақстан жағдайында аз ҧлттар ӛкілдерінің толыққанды ӛмір сҥруіндегі келеңсіз 
жағдайларға кӛңіл бӛлінбесе, онда уақыт ӛте келе олар елдің саяси және әлеуметтік-
экономикалық дамуының айтарлықтай кедергісіне айналауы мҥмкін екені белгілі. Бҧған 
дейін титулды емес халықтар азаматтары билік қҧрылымдарында, әсіресе жоғарғы 
мемлекеттік басқару органдарында ресми қатыспай келді. Міне осыған байланысты 
Қазақстан халықтарының Ассамблеясында Президент Н.Ә. Назарбаев олардың ӛкілдерін 
Парламенке квоталап сайлау идеясын ҧсынды. Бҧл ретте пікір-таластар болғанымен, 
Қазақстан Халқы Ассамблеясы Президент Н.Ә. Назарбаевтың ҧсынуымен Конституциялық 
статус алды. Бҧның себебіне келетін болсақ, Қазақстанда тҧрып жатқан әртҥрлі этникалық 
топтардың ӛкілдігін қамтамасыз ету. Ассамблея ӛкілдерінің Парламенттегі қызметі, меніңше, 

Қазақстандағы демократияландыру ісіндегі маңызды қадам болып табылады. Диаспораларға 
Парламент депутаттығына квота беру жеңілдігі кӛп ҧлтты мемлекеттердің тәжірибесінде бар 
екені рас. Сондықтан Қазақстандағы бҧл шешім тӛтенше нәрсе болып табылмайды. Бҧл, 
біздіңше, әр ҧлт ӛкілдері ӛз ҧлтының дамуына ҥлес қоссын және татулық болсын деген 
пікірден туған шешім. Қалай болғанда да, кӛпэтносты елде бҧлай етпесе, біздіңше, нағыз 
демократия болуы мҥмкін емес. Қазақстанның жағдайы осыны талап етіп отыр. 
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Демократияландырудың бір шарты шенеуніктер тарапынан орын алатын 
жемқорлықты, парақорлықты және басқа ҧрлық-қарлықтарды жою болып табылады. 
Қазақстан осы уақытқа дейін коррупцияға қарсы халықаралық конвенциялардың бірде-
біреуіне қосылмаған. Ал ондай конвенциялардың саны онға жетеді екен. Алдағы уақытта 
Қазақстан бҧл конвенцияларға қосылу мәселесін кӛп кешіктірмей қолға алса дҧрыс 
болған болар еді. Сол сияқты тиісті заңдарды қатайту және мемлекеттік мекемелерді 
жемқорлардан, сол сияқты қылмыстық элементтерден тазарту қажет. Сондықтан 
оппозиция, газет, телеарналар тарапынан сын айтылып отыруы шарт. 
 

Саяси жҥйені демократияландырудағы оппозицияның орны ерекше. Ол халықтың 
кӛпшілігі тарапынан сенімге ие бола алмай отыр. Оның бір себебі, оппозицияның ӛз 
ішіндегі тҥрлі топтардың ӛзара айтысып жатуында. Олардың тарапынан кҥшті идеология 
жоқ. Жаңа идеялар мен ҧсыныстар жеткіліксіз. Екінші бір кемшілік – ҧйымдастыру және 
қаржылық мәселелерге байланысты. Қаржы керек, бірақ идеялық бағыт одан бетер қажет. 
Олсыз сенімнің болуы мҥмкін емес. Ал, сенім жоқ жерде қолдау да болмайды.  

Қорытып айтқанда оппозиция саяси аренада ӛзінің жағдайының тӛмен екенін 
танытты. Бірақ, әрине, ол елдің ӛміріне белсенді араласуына мҥмкіндігі бар. Ӛйткені қазір 
ол билікте болмағанымен саяси жҥйеден тыс емес. Сондықтан сайлаудан кейін Президент 
Н.Ә.Назарбаев оларды істестікке шақырды. Сонда ғана оппозиция Республиканың саяси 
ӛміріне ықпал ете алатын дәрежеге жетеді. Бҧған дейінгі жіберілген қателіктерінен тиісті 
сабақ алады, сӛйтіп билік жҥйесін одан әрі демократияландыруға тиісті ҥлес қосатын 
болады.  

Қазір Қазақстанда біртҧтас ҧлттық идея қалыптасып болған жоқ. Сондықтан 
нағыз демократияға ҧлттық негіз бола алатын әлеуметтік саяси факторларды 
қалыптастыруымыз керек. Демократияның ҧлттық, мемлекеттік идеялогиялық негізінің 
болу керектігін ӛмір кӛрсетіп отыр. Ҧлттық салт-дәстҥр демократияны шектемейді, қайта 
оны қорғайды. Осы ретте Президент Н.Ә.Назарбаев «Ҧлттық мҥдделердің сақшысы бола 
алатын мемлекет қалыптастыру» міндетін тегінен-тегін қойған жоқ. «Жаңа тҧрпатты 
шенеунік, – деп атап кӛрсетті ол, – ӛз ҧлтының отаншыл әрі әділ, ісіне адал және кәсіпқой 
білікті қызметшісі болуға тиіс». Бҧл айтылғандардан шығатын қорытынды: Демократия 
ҧлттық рухани тәлім-тәрбие жҧмысын жоққа шығармайды. Енді ҧлттық болмысымызға 
сай жаңа демократиялық ӛмір салтымызды қалыптастыруымыз қажет.  
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