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I
КОНФЕРЕНЦИЯ

ХАЛЫҚ ЫРЛІГІН
НЬІҒАЙТУ ЖОЛЫНДА

«Достық» үйінде ел 
Тәуелсіздігінің 20 жылдығы аясында 
«Қазақстанның Ұлт бірлігі 
доктринасын жергілікті деңгейде 
жузеге асырудың ерекшеліктері» 
атты ғылыми-тәжірибелік 
конференция өтті. Шараға 
Павлодар облысы бойынша 
Қазақстан халқы Ассамблеясы 
аппаратының өкілдері және этно- 
мәдени бірлестік мушелері 
шақырылды. Ғылыми-тәжірибелік 
конференцияның бірінші бөлімінде 
аталмыш тақырып бойынша 
баяндамапар жасапды. Ал екінші 
бөлімі «Көпұлтты қоғамдағы 
әлеуметтік бірлескен өрекеттестік» 
және «Қазақстандық біртұтастық 
және ұлттық идея» тақырыбы 
бойынша семинар-тренингтерге 
арналды.

Айта кетерлігі, конференцияда 
«Қазақстанның Ұлт бірлігі 
доктринасының» негізін
қалаушылардың бірі - Еуропалық 
жаратылыстану академиясының 
академигі, философия
ғылымдарының докторы, 
профессор, ҚХА ғылыми-

зерттеулер тобының мүшесі 
Владимир Коченов «Қазақстанның 
Ұлт бірлігі доктринасы 
онжылдықтың рухани даму тетігі» 
тақырыбында баяндама жасап, 
аталмыш қужаттың мән- 
маңыздылығы туралы әңгіме өрбітті.

Баяндамашының айтуынша, бір 
жыл бұрын Мемлекет басшысы 
Нурсултан Назарбаевтың қолдауымен 
бекітілген «Қазакстанның Ұлт бірлігі 
доктринасы» құжаты халықтың 
даналығы, кендігі мен сыйластығы 
этникалық тегіне, әлеуметтік, діни 
және де шығу тегіне қарамай, жаңа 
мемлекеттің барша азаматының 
уйысуының негізі болып табылады. 
«Біздің мақсатымыз - осы құжат

бойынша жуктелген міндеттерді 
жузеге асыру. Бул міндеттерге қол 
жеткізу 2015 жылға дейін еліміздің 
бәсекеге қабілетті 50 елдің 
қатарынан көрінуімізге септігін 
тигізетіні сөзсіз»,-деді В.Коченов. 
С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің 
проректоры, тарих ғылымдарының 
докторы Роза Қадысова 
«Қазақстанның Ұлт бірлігі 
доктринасы» кұжатының еліміздегі 
ішкі саяси турақтылықты сақтау мен 
қоғамдық келісімді, сондай-ақ, 
Қазақстандағы ултаралық және 
конфессияаралық қарым-қатынасты 
нығайтатын қуатты қурал болып 
табылатынын атап өтті. Оның

айтуынша, мемлекетіміздегі 
ултаралық қарым-қатынас саясаттың 
ойдағыдай жузеге асуы мемлекет 
пен азаматтық коғамның ролі сынды 
екі негізгі аспектіге байланысты. 
Конференция барысында баяндама 
жасаған Екібастұз қаласы ішкі саясат 
бөлімінің бастығы Жаңылсын 
Хамитова кеншілер шаһарындағы 
ұлтарапық қарым-қатынасты нығайту 
бойынша атқарылған іс-шаралармен 
таныстырып етті. «Бугінгі куні Екібастұз 
қаласының «Достық» ұйінде 
«Қазақстанның Ұлт бірлігі 
доктринасының» «Бір ел - бір 
тағдыр» атты бірінші қағидаты 
бойынша ауқымды жумыстар 
атқарылуда. Қазіргі кезде

екібастуздың 10 этно- 
мәдени бірлестігі 
көпултты ел бірлігін 
сақтау жолында аянбай 
еңбек етуде»,- деді 
Ж.Хамитова.

Шара соңында 
к о н ф е р е н ц и я  
к а т ы с у ш ы л а р ы  
қорытынды шешім 
шығарды. Доктрина 

бойынша бекітілген міндеттерге 
сәйкес, Павлодар өңірінде 
мемлекеттік және басқа 
этностардың тілін дамыту 
жұмыстарын қазіргі заманғы 
қуралдарды қолдану арқылы жүзеге 
асыру, жаңашыл бастамалар 
арқылы этно-мәдени бірлестіктер 
қарым-катынасын еркендету, оқыту 
іс-шараларын ұйымдастыру, 
«Достық» үйі жанынан медиа- 
ортапықтың ашылуына атсапысу, 
сонымен қатар, ултаралық қарым- 
қатынас саласындағы жағдайларды 
болжау бойынша әлеуметтік және 
тағы баска зерттеу түрлерін жургізу 
кәзделді.

А.ЕСІМХАНОВА.


