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Касымбеков М.Б.
Руководитель Канцелярии 

Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы, 

доктор политических наук, 
профессор

Участникам Международной научно-
практической онлайн-конференции 

«Н. Назарбаев и международные 
инициативы Казахстана: 
практика и приоритеты»

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ! 
ДАМЫ И ГОСПОДА!

Позвольте приветствовать вас на Международной 
научно-практической онлайн-конференции, посвященной 
глобальным внешнеполитическим инициативам Казахстана 
и роли Первого Президента Республики Казахстан – 
Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в укреплении 
международной безопасности и обеспечении стабильного 
экономического развития. 

Проведение столь представительного форума является 
результатом эффективного совместного сотрудничества 
Библиотеки Елбасы, акимата Акмолинской области и 
Кокшетауского государственного университета имени Чокана 
Валиханова. 

Важнейшие страницы новейшей истории современного 
Казахстана неразрывно связаны с интенсивными процессами 
становления и формирования внешнеполитического курса 
государства. За относительно короткий промежуток времени 
наша молодая страна успешно заняла достойное место в 
системе геополитических координат. 

Благодаря взвешенной и прагматичной политике Елбасы, 
выдвинутым им инициативам, независимое государство не 
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только гармонично интегрировалось в многоуровневые и 
многоплановые структуры международного сотрудничества, 
но стало активным участником формирования «повестки дня 
будущего» всего мира.   

Выдающиеся качества политического лидера, смелость 
и новизна, креативность взглядов, уникальные способности 
выдвигать идеи глобального масштаба – такова общепринятая 
оценка деятельности Нурсултана Назарбаева со стороны 
многих глав ведущих государств мира и международных 
организаций. 

Поэтому Елбасы по праву считается автором концепции 
многовекторной внешней политики, ориентированной 
на укрепление основ равноправного и мирного 
сосуществования государств в XXI веке. 

Последовательность, рациональность решений и 
идей Н.А. Назарбаева утвердили международный статус 
Казахстана как лидера глобального антиядерного движения, 
эффективной площадки открытого диалога представителей 
мировых религий и конфессий. Наша страна стала 
инициатором обсуждения миротворческих процессов, 
генератором мегарегиональных интеграционных тенденций 
на евразийском экономическом пространстве, сближения 
интересов сотрудничества тюркоязычных государств, 
многих других актуальных направлений взаимодействия.  

Сегодня спустя десятилетия актуальность инициатив 
Елбасы только возрастает, поскольку в современном мире 
все еще сохраняются угрозы международной стабильности, 
остаются острыми региональные, межэтнические и 
межконфессиональные конфликты. 

Уверен, что доклады и выступления участников 
конференции позволят объективно оценить историческую 
значимость принципов внешнеполитического курса 
Казахстана и вклад Елбасы Нурсултана Абишевича 
Назарбаева в обеспечение высокого международного 
авторитета нашей страны. 

Желаю всем благополучия и плодотворной работы. 
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Ең алдымен, Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Кітапханасының басшылығына ғылыми-
практикалық конференцияны біздің облысымызда, Шоқан 
Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің 
базасында өткізуде қолдау көрсеткені үшін алғысымды 
білдіруге рұқсат етіңіздер.

Еліміз егемендігін алған сәтінен бастап, Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен жаһандық әлем 
құрылысының мәселелерін шешуге бағытталған 
30 жаһандық халықаралық бастама көтерілді.

ТМД, ШЫҰ, ЕурАзЭО, ЕҚЫҰ, ИЫҰ сияқты халықаралық 
ұйымдарда төрағалық ету, еліміздің халықаралық деңгейдегі 
беделін көрсетеді.

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Н. Ә. Назарбаевтың жаһандық жобалары жалпы әлемде 
танылды.

Еуропалық ресми тұлғалар мен ғалымдар ортасының 
өкілдері атап өткендей: «Н. Ә. Назарбаев елдің алдыңғы 
қатарлы элитасымен және оның тұрғындарымен бірге, 
Қазақстанды Орталық Азияның артта қалып қойған 
елдерімен салыстырғанда, қауіпті төңкеріс күйзелісін айналып 
өтіп, эволюциялық жолмен кеңауқымды демократиялық 
реформалар жүргізуге барынша дайын елге айналдырды».

Тұңғыш Президент Н. Ә. Назарбаевтың күш-жігерінің 
нәтижесінде 1991 жылғы 29 тамызда Семей ядролық сынақ 
полигоны жабылды, Қазақстан Ядролық қаруды таратпау 
туралы шартқа және Ядролық сынауларға жан-жақты 

ҚҰРМЕТТІ 
КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСУШЫЛАР!

Маржықпаев Е.Б.
Ақмола облысының әкімі
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тыйым салу шартына қосылды. Бұл шешімдермен ядролық 
ірі мемлекеттердің тарапынан қауіпсіздіктің халықаралық 
кепілдігі негізделді. Қазақстан Республикасы Тұңғыш 
Президентінің 29 тамыз күнін Ядролық қарудан бас 
тартудың жалпы әлемдік күні деп жариялау туралы 
ұсынысы әлемдік қауымдастық елдерінің арасында кеңінен 
қолдау тапты және тиісті Қарар бекітілген болатын.

Әлемдік мәдениет пен дін дамуының барша тарихында 
алғаш рет, Елбасының бастамасымен аумалы-төкпелі 
әлемдегі конфессияаралық өзара қарым-қатынастардың 
күрделі мәселелері бойынша мәдени және тең құқылы 
диалогтың оңтайлы үлгісі болып саналатын Әлемдік және 
дәстүрлі діндердің съезі Нұр-Сұлтан қаласында тұрақты 
өткізіліп тұрады.

Қоғамда этносаралық келісім мен тұрақтылықты 
қамтамасыз ету үшін, 1995 жылы әлемде теңдесі жоқ бірегей 
қоғамдық институт – Қазақстан халқы Ассамблеясы құрылды, 
ол біздің елімізде тұрып жатқан шамамен 130 этностың 
өкілдерімен ұсынылған.

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті 
Н. Ә. Назарбаев мүлтіксіз ұстанып келе жатқан саясаттың 
негізгі өлшемдері мен маңызды құндылықтары бейбітшілік, 
тағаттылық пен тұрақтылық қағидалары болып табылады. 

Осы сындарлы саясаттың нәтижесінде тәуелсіздік 
жылдары ұлтаралық және конфессияаралық келісім, 
Қазақстан Республикасының нәтижелі мемлекеттік 
дамуының маңызды буынына және ұйымдастырушылық 
күшіне айналды.

Қазақстанның мақтанышы, ХХІ ғасырдың бірегей және 
көрікті астанасы – Нұр-Сұлтан қаласы Елбасы қызметінің 
тарихи жеңісінің айрықша белгісі болып табылады, жаңа 
шаһардың негізгі сәулетшісі – Ұлт көшбасшысы. «ЭКСПО – 
2017» әлемдік көрмені өткізу орны болып Нұр-Сұлтан қаласы 
таңдап алынуы, Қазақстанның әлемдік қауымдастықтағы 
лайықты орнын, ал Ұлт көшбасшымыздың жаһандық 
көлемде жалпы танылған саясаткер екенін көрсетті.
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Тәуелсіздіктің 29 жылында Елбасының бастамасымен 
іске асырылған жобалардың нәтижесінде Ақмола 
облысының индустриалды саласы айтарлықтай алға 
жылжыды, халықаралық стандарттарға жауап беретін жаңа 
заманауи жоғары технологиялық зауыттар мен фабрикалар 
бой көтерді.

Ақмола облысында подшипниктердің 100%, жүк 
автокөліктерінің 36% шығарылады, алтын өндірісінің 30%, 
құс еті өндірісінің 21 %, өңделген сүт өндірісінің 15%, уран 
өндірісінің 10%, ұн өндірісінің 9% шоғырланған.

Тәуелсіздік жылдары негізгі капиталға инвестициялар 
1991 жылғы 4 млн теңгеден 2019 жылы 330 млрд теңгеге 
дейін артты, ағымдағы жылдың қорытындысы бойынша 
инвестиция көлемі 350 млрд теңгеден астам соманы құрайтын 
болады.

Облыста әлемдегі 20 ірі алтын өндіретін 
кәсіпорындардың бірі саналатын «Алтынтау Көкшетау» 
кәсіпорны жұмыс істейді.

Ұлт көшбасшысы – Елбасының қатысуымен өткен 
Жалпыұлттық телекөпір аясында бірқатар инновациялық 
жобалар іске асырылды, атап айтқанда:

– 13 млрд теңгеге 180 мың тоннаға дейін жылдық 
қуаттылығымен «СКЗ - Қазатомөнеркәсібі» БК» ЖШС 
күкірт-қышқыл зауыты реконструкцияланды;

– 15 млрд теңгеге 20 мың тоннаға дейін жылдық ет өндіру 
қуаттылығымен «Capital Projects Ltd» ЖШС бройлерлік құс 
фабрикасы;

– 30,6 млрд теңге сомасына 4 тоннаға дейін қуаттылығымен 
«Қазақалтын Technology» ЖШС Ақсу, Бестөбе және 
Жолымбет кенорындарында алтын өндіру фабрикалары;

– саладағы ірі инвестициялық жобалардың біріне 
айналған 45 млрд теңге сомасына 30 мың тоннаға дейін 
қуаттылығымен «Макинск құс фабрикасы» ЖШС.

Мыңдаған тұрақты жұмыс орындарымен қамтамасыз 
ету арқылы өнеркәсіп саласын және елорданың азық-түлік 
белдеуін дамыту жөніндегі Елбасы тапсырмаларының 
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шеңберінде іске асырылған осындай жобалар біздің 
өңірімізде аз емес.

Қазақстанның Ресеймен арадағы ынтымақтастық, 
сыртқы саясаттың басым бағыты, ол еліміздің негізгі сауда-
экономикалық әріптестерінің бірі болып табылады, оның 
бір мысалы – Қазақстан мен Ресей арасындағы өңіраралық 
ынтымақтастық форумы. Ол 2003 жылдан бастап жыл сайын 
екі елдің шекаралас қалаларында өткізіледі. Өткен жылы 
Форум Омбы қаласында өтті.

Биылғы өңіраралық ынтымақтастықтың ХVІІІ форумы 
Көкшетау қаласы өтеді, ол экология және жасыл өсім 
мәселелеріне арналады.

Бүгінгі таңда, біздің тарапымыздан осы халықаралық 
іс-шараны өткізуге дайындалу бойынша белсенді жұмыс 
жүргізілуде.

Құрметті конференцияға қатысушылар!
Біздің елдің халықаралық ұйымдармен, діни 

бірлестіктермен және әлемнің елдерімен өзара 
ұтымды ынтымақтастық пен тұжырымдамалы қарым-
қатынас орнатуда Қазақстан Республикасы Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың сіңірген еңбегі зор.

Тұңғыш Президентіміздің данышпандылығы мен саяси 
біліктілігі, әлемдік қауымдастық арасында құрметке ие болды 
және тарих өлшемі бойынша жас мемлекеттің пікіріне 
құлақ асады.

Сондықтан да, президенттік уәкілеттілігін тоқтатқанына 
қарамастан, Елбасының тәжірибесі мен білімі, пікірі мен 
кеңестері әлі күнге дейін өте өзекті және әлемдік сахнада 
қажеттілігі мол. Ол кісі әлем таныған тұлға болып қалуда. 

Конференция қатысушыларына нәтижелі жұмыс 
тілеймін, бұл конференция Елбасының халықаралық 
сахнадағы жаһандық рөлін одан әрі дамытуға, жаңа 
идеялар мен әзірлемелерді енгізу арқылы үлес қосатынына 
сенімдімін.

Назарларыңызға рахмет!
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН – ЕЛБАСЫ Н.А. НАЗАРБАЕВА 
В КОНТЕКСТЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА

Рахимжанов А.М.,
Директор Библиотеки

Первого Президента Республики 
Казахстан – Елбасы,

доктор политических наук, 
профессор

Құрметті конференцияға 
қатысушылар!
Ханымдар мен мырзалар!

Қазақстанның тәуелсіз 
дамуының 28 жылдық 
кезеңінде Нұрсұлтан Назарбаев 
әлемдік аренадағы еліміздің 
қазіргі келбетін айқындап, 
Қазақстанның халықаралық 
қатынастар жүйесіндегі бірегей 
субъектілігін бекітті. Елбасының 
басшылығымен іске асырылған 
ауқымды міндеттер мен 
оның жасампаз халықаралық 
бастамалары мемлекеттің 
егемендігі мен аумақтық 
тұтастығының берік кепілі, біздің 

қоғамның ұзақ мерзімді тарихи 
перспективаға қауіпсіз және 
тұрақты дамуы үшін негіз болды. 
Қазақстанның Тұңғыш Президенті 
жаһандық ядролық қаруға қарсы 
қозғалыстың, Еуразиядағы 
интеграциялық процестердің 
танымал көшбасшысы болып 
табылады. Оның бастамасы 
бойынша қазіргі заманғы 
халықаралық қатынастардағы 
сенім ахуалын қалпына келтіруге 
бағытталған Азиядағы өзара іс-
қимыл және сенім шаралары 
кеңесі, Әлемдік және дәстүрлі 
діндер көшбасшыларының Съезі 
және басқа да бірегей диалог 
алаңдары құрылды. 
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сторонник Евразийской 
интеграции. Он стоял у 
истоков таких авторитетных 
международных организаций, 
как Содружество Независимых 
Государств, Шанхайская 
Организация Сотрудничества, 
Совещание по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии. 
Благодаря Елбасы в Астане 
состоялся исторический саммит 
ОБСЕ, на регулярной основе 
проводятся Съезды мировых и 
традиционных религий, многие 
другие международные форумы. 
Казахстан стал авторитетным, 
влиятельным участником 
глобальных миротворческих 
процессов, был избран в Совет 
Безопасности ООН, получил 
мировое признание как лидер 
глобального движения за 
ядерное нераспространение 
и разоружение, а также как 
беспристрастный посредник в 
межрелигиозном диалоге». 

Я думаю, что все согласятся с 
вышесказанными словами Главы 
государства, который все годы 
независимости работал рядом с 
Первым Президентом, участвуя 
в формировании и реализации 
внешнеполитической стратегии 
Казахстана. 

Уважаемые участники 
конференции!

Успешная интеграция 
Казахстана в мировое 
сообщество стала возможной 
благодаря заслугам Первого 
Президента страны – Елбасы 
Нурсултана Абишевича 
Назарбаева, международные 
инициативы которого сделали 
узнаваемым Республику 
Казахстан в мировом сообществе.

Конструктивные 
внешнеполитические 
принципы и, прежде всего, 
принцип многовекторности 
внешней политики, который 
сформулировал и инициировал 
Первый Президент нашей 
страны – Елбасы Н.А.Назарбаев, 
предопределили стратегическую 
линию международных 
отношений, которую сегодня 
выстраивает Казахстан как на 
региональном, так и мировом 
уровнях.

И здесь, я хотел бы зачитать 
следующие слова Президента 
Республики Казахстан Касым-
Жомарта Кемелевича Токаева: 
«Нурсултан Абишевич 
Назарбаев признан во всем 
мире как инициатор создания 
Евразийского экономического 
союза, как убежденный 
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направленных на формирование 
и обеспечение региональной и 
глобальной безопасности. 

Под эффективным 
руководством Первого 
Президента Нурсултана 
Назарбаева, который 
вошел в историю мировой 
дипломатии как лидер 
глобального антиядерного 
движения, Казахстан закрыл 
Семипалатинский полигон 
и добровольно отказался от 
четвертого по величине ядерного 
арсенала в мире. Эти действия 
стали первым шагом Казахстана 
на долгом и успешном пути 
к глобальному лидерству в 
сфере ядерного разоружения и 
нераспространения. 

Принятая в 2009 году 
Генеральной Ассамблеей ООН 
резолюция о провозглашении 
29 августа Международным 
днем действий против ядерных 
испытаний – это, прежде всего, 
признание роли Казахстана 
и вклада его выдающегося 
лидера Нурсултана Абишевича 
Назарбаева в дело безъядерного 
мира.

Кроме того, в 2010 году 
в ходе Саммита по ядерной 
безопасности в Вашингтоне 
Нурсултан Назарбаев предложил 

Если кратко сформулировать 
подходы к формированию 
международных инициатив 
Елбасы, то можно их разделить на 
несколько крупных направлений. 
Позвольте более подробно 
остановиться на них.

Во-первых, это инициативы, 
направленные на равноправное 
участие Казахстана в 
двусторонних и многосторонних 
отношениях. 

В частности, хотелось бы 
подчеркнуть, что Казахстан, 
благодаря авторитету Елбасы, его 
личному участию и неустанному 
труду, с исторической точки 
зрения за очень короткий 
период времени решил вопрос 
демаркации границ. 

Также, кульминацией более 
20-летней кропотливой работы 
казахстанской дипломатии 
стало подписание Конвенции о 
правовом статусе Каспийского 
моря 12 августа 2018 года, 
куда вошли принципиальные 
предложения Елбасы, создающие 
эффективную юридическую 
базу для сотрудничества 
прикаспийских государств. 

Вторым немаловажным 
направлением является 
активное участие Казахстана в 
продвижении идей и инициатив, 
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Третье направление 
международных инициатив 
Казахстана связано с 
мегарегиональными 
интеграционными процессами. 

В 1994 году в стенах 
Московского государственного 
университета им. М. Ломоносова 
Первым Президентом Казахстана 
впервые была озвучена идея 
евразийской интеграции. 
И несомненно, главным 
воплощением, результатом 
данной идеи стало создание 
Евразийского экономического 
союза в 2014 году. А в 2019 
году на юбилейном заседании 
Высшего Евразийского 
экономического совета 
(ВЕЭС) Нурсултану Абишевичу 
Назарбаеву присвоено звание 
почетного председателя Высшего 
Евразийского экономического 
совета. 

Необходимо отметить, 
что еще в 1992 году Нурсултан 
Назарбаев с трибуны ООН 
предложил созвать Совещание 
по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии в качестве 
платформы для выработки 
коллективных подходов к 
решению проблем безопасности. 
Сегодня мировые эксперты 
признают, что СВМДА доказало 

международному сообществу 
ряд принципиально важных 
мер для преодоления новых 
вызовов и угроз. Являясь 
крупнейшим производителем 
урана, Казахстан предложил 
разместить на своей территории 
Международный банк ядерного 
топлива. 29 августа 2017 
года в Международный день 
действий против ядерных 
испытаний в столице состоялось 
торжественное открытие Банка 
низкообогащенного урана под 
эгидой МАГАТЭ. Это событие 
стало очередным ценным 
вкладом Казахстана в решение 
проблем нераспространения 
ядерного оружия.

Хотелось бы отметить, что 
ярким свидетельством высокой 
оценки мировым сообществом 
роли Первого Президента 
Казахстана и его вклада в 
дело ядерного разоружения, 
инициативы по укреплению 
международного мира и 
безопасности, толерантности 
и межнациональной гармонии 
являются следующие высокие 
награды зарубежных стран: 
«Большой Крест Ордена Святого 
Михаила и Святого Георгия» 
Великобритании, орден 
Хризантемы на Большой ленте 
Японии и другие.
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активнее заявляет о себе на 
мировой арене как успешный 
посредник в решении сложных 
споров и конфликтов.

Благодаря интеграционной 
и миротворческой деятельности 
Первого Президента Нурсултана 
Назарбаева на международной 
арене, за Казахстаном закрепился 
имидж эффективного медиатора 
в урегулировании самых сложных 
споров и конфликтов, что, 
несомненно, усиливает, с точки 
зрения национальных интересов, 
моральный авторитет, имидж и 
«мягкую силу» (soft power) нашей 
страны в мире.

Уважаемые коллеги!
В качестве пятого 

направления, считаю 
необходимым выделить 
культурологические инициативы, 
выдвинутые Елбасы. 

В первую очередь, надо 
отметить, что Казахстан 
активно принимает участие 
в формировании повестки 
дня таких авторитетных 
международных организаций 
как ЮНЕСКО и ряда других. 
В частности, в этом году мы 
празднуем 175–летие великого 
мыслителя и поэта Абая 
Кунанбаева. А эта традиция была 

свою востребованность и 
жизнеспособность. 

Также, Первому Президенту 
удалось организовать в 
столице Казахстана первый 
и единственный в новом 
тысячелетии саммит ОБСЕ и 
добиться принятия Декларации о 
евразийской безопасности.

За годы Независимости 
благодаря выверенной внешней 
политике Елбасы в Казахстан 
привлечено свыше 320 
миллиардов долларов прямых 
иностранных инвестиций. 

Таким образом, 
высокое доверие мирового 
сообщества и международный 
авторитет страны были 
засвидетельствованы и 
подтверждены во время 
председательствования 
Казахстана в таких крупнейших 
международных организациях, 
как: ОБСЕ, ШОС, ОИС, 
СВМДА, ЕАЭС и ТЮРКСОЙ и 
членстве Казахстана в Совете 
Безопасности ООН. 

Четвертое направление 
это миротворческие 
инициативы Елбасы, которые 
нашли свое воплощение во 
внешнеполитическом курсе 
страны.

В условиях геополитической 
трансформации международных 
отношений, наша страна все 

–
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политические взгляды Елбасы, 
касающиеся истории Великой 
степи, его отношение к 
правильному толкованию 
тюркской цивилизации, 
нашли свое организационное 
воплощение в таких 
международных институтах как 
ТЮРКСОЙ, ТЮРКПА и Совет 
Тюркских Государств.

Сегодня сотни миллионов 
жителей стран, объединенных 
общей историей и культурой 
Великой степи, искренне и 
уважительно называют Нурсултана 
Абишевича  Назарбаева – Ақсақал 
Тюркского мира, Архитектор 
Тюркской интеграции. Также, 
оценкой  его выдающихся 
заслуг является и присвоение 
статуса Почетного Председателя 
Тюркского Совета. 

Уважаемые участники 
конференции! Наследие 
Первого Президента Республики 
Казахстан – Елбасы Нурсултана 
Назарбаева – это, как правильно 
отметил Руководитель Канцелярии 
Первого Президента Республики 
Казахстан – Елбасы, профессор 
М.Б. Касымбеков, – «это эпоха 
созидания, кардинально 
изменившая сущность и облик 
Казахстана и мира в целом». 

заложена Н.А.Назарбаевым 
25 лет назад в рамках 
празднования 150-летия поэта. 

Безусловно, мы не 
можем не сказать и о роли и 
вкладе Елбасы в укреплении 
межконфессионального и 
межкультурного согласия. 
Казахстанцы гордятся, что 
наша страна превратилась в 
глобальный центр диалога 
религий и цивилизаций. Так, 
по инициативе Нурсултана 
Абишевича Назарбаева 
с 2003 года в столице Нур-Султане 
созывается каждые 
3 года Съезд лидеров мировых 
и традиционных религий 
при поддержке ООН. Через 
проведение Съезда лидеров 
мировых и традиционных 
религий Казахстан показывает 
всему мировому сообществу 
пример общенационального 
консенсуса и консолидации 
общества. 

Шестым направлением 
международных инициатив 
Елбасы, которые получили 
мощнейшую поддержку и 
признание, является расширение 
и углубление тюркского 
сотрудничества. 

Как вы знаете, 
интеллектуальные и 
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характеризуют политический 
и духовный феномен, 
дальновидность Нурсултана 
Абишевича Назарбаева.

Құрметті әріптестер!
Саналы ғұмырын халқына 

қызмет етуге арнаған елінің адал 
перзенті Елбасымыз Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың 
жаһандық деңгейдегі 
саясаткерлігі Қазақстанды барлық 
халықаралық міндеттемелерді 
сақтай отырып, көп векторлы, 
теңгерімділік және прагматизм 
қағидаттарына негізделген 
бейбітсүйгіш сыртқы саяси 
бағытты бар мемлекетке 
айналдырды. Еліміз алдағы 
уақытта да осы бағыттан 
таймай, Елбасы салып берген 
«Қазақстандық жол» жалғасары 
сөзсіз.

Благодарю за внимание!

В заключение, процитирую 
одну из мыслей  Первого 
Президента Казахстана: 
«Мы видим, что мир 
меняется, не стоит на месте. 
Появляются не только новые 
возможности, но и новые 
глобальные технологические 
и демографические вызовы, 
нестабильность мирового 
порядка. Каждому поколению 
приходится решать свои 
задачи. Я и мое поколение 
сделали для страны все, 
что смогли. Результаты вам 
известны. Мир меняется, и 
приходят новые поколения. 
Процесс естественный. Они 
будут решать проблемы своего 
времени. Пусть постараются 
сделать страну еще лучше».   

Я думаю, эти слова всецело 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИНИЦИАТИВ ЕЛБАСЫ

Ерман М.Т.,
Председатель Комитета по

международным делам, обороне 
и безопасности

Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан

Важнейшим направлением 
деятельности Парламента 
Республики Казахстан является 
законодательное обеспечение 
стратегического курса Елбасы 
на создание и укрепление 
независимой, суверенной 
казахстанской государственности, 
модернизацию всех сфер 
общественной жизни и 
связанных с этим важнейших 
решений в области внутренней и 
внешней политики.

24 апреля 1990 года Законом 
Казахской ССР «Об учреждении 
поста Президента Казахской 
ССР и внесении изменений и 
дополнений в Конституцию 

(Основной Закон) Казахской ССР» 
был утвержден пост Президента 
Казахской ССР, и первым 
Президентом страны был избран 
Нурсултан Абишевич Назарбаев.

25 октября 1990 года 
Верховный Совет Казахской 
ССР принимает Декларацию 
«О государственном 
суверенитете Казахской ССР», 
в которой впервые была 
закреплена неделимость и 
неприкосновенность территории, 
страна определена как субъект 
международного права, 
введен институт гражданства, 
а также равноправие форм 
собственности.
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социально-экономических и 
демократических преобразований 
в стране определяет 
политическое и правовое 
положение Первого Президента 
Республики Казахстан как 
основателя нового независимого 
государства Казахстан, Елбасы, 
обеспечившего его единство, 
защиту Конституции, прав и 
свобод человека и гражданина.

Законопроекты 
рассмотренные и принятые 
Парламентом страны имеющие 
прямое отношение к курсу 
реформ Елбасы можно условно 
разделить на несколько групп: 
1. Принятые в соответствии 
с поручениями Главы 
государства вытекающими из 
посланий народу Казахстана 
и здесь особо выделяются 
Стратегии «Казахстан-2030» и 
«Казахстан-2050»; 
2. Принятые в соответствии с 
предвыборными программами 
кандидата в Президенты РК и 
партии «Нур Отан»; 
3. Принятые в соответствии с 
выступлениями Лидера нации 
на открытии сессий Парламента; 
4. Принятые в соответствии с 
«Планом нации – 100 конкретных 
шагов»; 
5. Принятые в реализацию 

Конституция 1995 года, 
провозгласившая Казахстан 
президентской республикой, 
Конституционные законы 
«О Парламенте Республики 
Казахстан и статусе его 
депутатов», «О Правительстве 
Республики Казахстан», «О 
судебной системе и статусе 
судей» урегулировали статус и 
функции каждой ветви власти.

Конституция РК (ст. 40) 
прямо указывает, что Президент 
Республики Казахстан является 
главой государства, его 
высшим должностным лицом, 
определяющим основные 
направления внутренней 
и внешней политики 
государства и представляющим 
Казахстан внутри страны и в 
международных отношениях.

Ссылка – О первом 
Президенте Республики 
Казахстан – Елбасы. 
Конституционный закон 
Республики Казахстан 
от 20 июля 2000 года №83-II.

Настоящий 
Конституционный закон в целях 
обеспечения преемственности 
основных направлений 
внутренней и внешней политики 
Казахстана, дальнейших 
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энергии (МАГАТЭ) о создании 
Банка низкообогащенного урана 
международного агентства 
по атомной энергии в РК», 
предусматривающий создание 
данного банка на территории 
Ульбинского металлургического 
завода. 29 августа 2017 года с 
участием Елбасы состоялась 
церемония открытия Банка 
низкообогащенного урана МАГАТЭ.

15 мая 2019 года депутаты 
Мажилиса Парламента РК 
одобрили Законопроект о 
ратификации договора о запрете 
ядерного оружия. Этот договор 
является первым в истории 
международным документом, 
который вводит юридический, 
правовой запрет на ядерное 
оружие.

Политическая воля Первого 
Президента, последовательность 
и уникальный дар 
геостратегического предвидения, 
по сути, сформулировали первые 
страницы будущей безъядерной 
истории человечества. Казахстан 
уверенно и справедливо 
возглавил всемирное движение 
против оружия массового 
уничтожения. Примеры 
высоких и заслуженных 
оценок лидеров мировых 
держав роли Н.А. Назарбаева 

глобальных и региональных 
инициатив Елбасы. 

В своем выступлении мне 
хотелось бы остановиться на 
отдельных узловых аспектах 
международных инициатив 
Первого Президента – 
выдающийся вклад 
Н.А. Назарбаева в борьбу 
за безъядерное будущее 
человечества, идее создания 
Евразийского экономического 
союза.

Ссылки – 29 августа 1991 
года подписан Указ Президента 
КазССР Н.А. Назарбаева «О 
закрытии Семипалатинского 
испытательного ядерного 
полигона».

13 декабря 1993 года 
Верховный Совет Республики 
Казахстан ратифицировал 
Договор о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО).

14 декабря 2001 года 
Казахстан ратифицировал 
Договор о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ).

2 ноября 2016 года 
одобрен проект закона «О 
ратификации соглашения между 
правительством Республики 
Казахстан и Международным 
агентством по атомной 
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гуманитарное сотрудничество, 
международные договоры ЕАЭС с 
другими странами и, в том числе, 
касательно расширения ЕАЭС и 
многие другие.

Успешное создание, 
функционирование, расширение 
круга государств-участников 
ЕАЭС, подписание соглашений 
о зонах свободной торговли 
наглядно демонстрируют 
преимущества и очевидные 
экономические плюсы 
уникального интеграционного 
объединения. Объединения, 
бесспорным автором и 
вдохновителем которого является 
Нурсултан Назарбаев.

Продвижение инициатив 
Елбасы на площадках 
межпарламентских организаций 
также относится к важнейшему 
направлению парламентской 
дипломатии. Парламент 
Казахстана активно сотрудничает 
в таких авторитетных 
организациях как МПА СНГ, ПА 
ОДКБ, ПА ОБСЕ, ТюркПА, МПС 
(Межпарламентский союз), на 
системной основе развиваются 
отношения с Европейским 
парламентом. Заметно 
активизированы двусторонние 
связи с парламентами многих 
стран. 

в глобальных процессах 
ядерного нераспространения 
и разоружения детально 
приведены в фундаментальном 
исследовании «На пути к 
безъядерному миру: инициативы 
Елбасы» изданного под эгидой 
Библиотеки Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы в 
2019 году.

Практическое воплощение 
идеи Евразийского 
экономического союза также 
потребовало принятия целого 
ряда законов направленных 
на реализацию базовых 
принципов межгосударственного 
сотрудничества в области 
свободы движения товаров, 
услуг, капитала, рабочей силы. 
В качестве примера можно 
привести принятие Таможенного 
кодекса РК, в котором были 
имплементированы положения 
Таможенного кодекса ЕАЭС, 
реализованы отсылочные 
нормы на национальное 
законодательство, регулирующие 
правоотношения в данной сфере. 

Тематика принятых законов 
справочно – финансовые 
рынки, налогообложение, 
транспорт, информационные 
технологии и безопасность, 
миграция, маркировка товаров, 
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международных конференций в 
канун Дня Первого Президента 
Республики Казахстан.

Концепция внешней 
политики Республики Казахстан 
на 2020-2030 годы, утвержденная 
Указом Президента Республики 
Казахстан от 6 марта 2020 
года, прямо указывает, 
что Республика Казахстан 
реализует свою внешнюю 
политику на основе базового 
принципа преемственности 
внешнеполитического курса 
Первого Президента – Елбасы 
Н.А. Назарбаева на новом этапе 
развития страны.

Потенциал международных 
инициатив Елбасы, безусловно, 
сохраняет свою актуальность 
в текущей и долгосрочной 
исторической перспективе. 
Выдвинутые идеи диалога в 
интересах мира и устойчивого 
развития оказывают 
благотворное влияние на 
позитивное развитие ситуации 
в различных областях 
международного сотрудничества 
и являются признанным 
компонентом глобальной 
повестки дня. 

Ссылка – «Суверенный 
Казахстан – одно из тех 
государств глобального 

В итоговом документе 
Совещания спикеров 
парламентов стран Евразии 
(приняли участие – 
65 парламентских делегаций, 
из них 41 во главе со спикерами 
парламентов, руководители 
14 международных организаций), 
которое было организовано 
Мажилисом Парламента 
РК в сентябре 2019 года 
и которое открыл Елбасы 
Н.А. Назарбаев, было особо 
подчеркнуто: «Отмечаем 
исторический вклад Первого 
Президента Республики 
Казахстан Нурсултана 
Назарбаева как автора и 
инициатора евразийской 
идеи, а также ряда успешных 
интеграционных институтов 
на евразийском пространстве; 
поддерживаем концепцию 
«Большой Евразии» и 
приветствуем инициативу 
«Трех диалогов», выдвинутые 
Первым Президентом 
Республики Казахстан 
Нурсултаном Назарбаевым 
и отвечающие общим 
интересам всех государств 
Евразии в укреплении мира, 
стабильности и безопасности».

Хорошей традицией 
является проведение ежегодных 
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мира. Многосторонность и 
многоуровневость внешней 
политики – это сознательный и 
продуманный выбор Казахстана 
как суверенного государства» 
(Н.А. Назарбаев, «Эра 
Независимости»).

сообщества, которые смогли, 
тщательно соблюдая и защищая 
национально-государственные 
интересы, выстроить 
равноправные дружественные 
стабильные отношения 
практически со всеми странами 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ЕЛБАСЫ КАК ОСНОВА ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА

Баймухан М.Б.,
Заместитель Министра 

иностранных дел
Республики Казахстан

Уважаемые участники 
конференции!

Дамы и господа!
ҚР Сыртқы істер 

министрлігінің атынан 
барлықтарыңызбен бізге соңғы 
кездері үйреншікті болған 
онлайн форматында сәлемдесуге, 
сондай-ақ конференцияда сөз 
сөйлеуге берілген мүмкіндік 
үшін Тұңғыш Президент – Елбасы 
кітапханасының директоры 
Әмірхан Мұратбекұлы 
Рахымжановқа ерекше 
алғысымды білдіруге рұқсат 
етіңіздер.

Ағымдағы жылғы бұл іс-шара 
Ұлт көшбасшысы 

Н.Ә. Назарбаевтың 
халықаралық дамудағы 
жаһандық үлесіне арналған 
халықаралық форумдар 
топтамасының бастапқы 
нүктесіне айналатынына және 
сындарлы пікір алмасуға себеп 
болатынына кәміл сенемін.

*****
В истории стран и народов 

мира всегда присутствовали 
Личности, чья роль была 
определяющей в их становлении, 
развитии и процветании. 

Не является исключением и 
наше государство.

Миссия возрождения 
государственности Казахстана 
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Колоссальные 
репутационные дивиденды 
наша страна получила в 
связи с заявлениями Первого 
Президента о закрытии 
Семипалатинского ядерного 
полигона и отказе Казахстана 
от статуса ядерной державы, 
озвученными 29 августа 1991 
года. Отказ от ядерного статуса и 
последующее присоединение к 
Договору о нераспространении 
ядерного оружия и Договору о 
всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний позволили 
нам позиционировать себя 
в качестве ответственного, 
надежного партнера, 
заботящегося о будущем всего 
человечества.

2 декабря 1991 года, на 
пресс-конференции по итогам 
первых президентских выборов, 
Нурсултан Абишевич ясно 
очертил контуры казахстанской 
внешней политики, на долгие 
годы заложив в её основу 
многовекторный характер. 

16 мая 1992 года Первым 
Президентом впервые принят 
программный документ – 
Стратегия становления и 
развития Казахстана как 
суверенного государства, в 
которой была провозглашена 

целиком и полностью легла на 
плечи Первого Президента 
республики – Нурсултана 
Абишевича, феномен которого 
заключается в способности 
консолидировать созидательный 
потенциал нации и мобилизовать 
общество на мощнейший прорыв 
в будущее.  

Сугубо прагматичный 
подход Елбасы, предполагающий 
сохранение устойчивости 
всей системы, стратегическое 
планирование и поэтапное 
развитие, позволил Казахстану 
без малого за три десятилетия 
добиться впечатляющих 
результатов на региональном и 
глобальном уровнях.

Благодаря реализации 
международных инициатив 
Елбасы внешнеполитическому 
ведомству Казахстана 
удалось успешно обеспечить 
суверенитет, независимость и 
территориальную целостность 
нашей страны.

Следует особо подчеркнуть, 
что уже в самом начале своего 
пути политика-международника 
Н.А. Назарбаев проявил себя 
созидателем и генератором 
идей, обладающим политической 
прозорливостью.
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заложить прочный фундамент 
интеграционных процессов на 
евразийском пространстве. 
Во многом благодаря 
инициативному подходу 
повысилась эффективность 
работы региональных 
объединений – с 1 января 2015 
г. функционирует Евразийский 
экономический союз.

Максимальные усилия 
Первым Президентом были 
приложены для создания 
атмосферы толерантности, 
взаимоуважения и стабильного 
развития общества. 
Свидетельством этого выступают 
Съезды лидеров мировых 
и традиционных религий, 
регулярно проводимые в столице 
нашей страны с 2003 года.

Под руководством Елбасы 
Казахстан добился признания 
своих внешнеполитических 
достижений со стороны 
мирового сообщества. Это 
председательствование 
республики в СВМДА в 2009 г., в 
ОБСЕ в 2010 г., в ОИК в 2011 г.

Именно в рамках 
Астанинской декларации ОБСЕ 
2010 года была закреплена 
Стратегическая инициатива 
Елбасы по выстраиванию 
партнерства на всем 

миролюбивая направленность 
внешней политики РК на 
международной арене. 
Сбалансированная и 
стратегически выверенная 
внешняя политика Казахстана 
без сомнения доказала 
свою состоятельность и 
востребованность в мировом 
сообществе.

Авторитет и безупречная 
репутация Н.А. Назарбаева 
позволили Казахстану в 
максимально короткий период 
(с 1992/93 и начала 2000-х 
гг.) провести делимитацию и 
демаркацию государственной 
границы с сопредельными 
государствами, сформировав 
пояс безопасности по всему 
периметру наших границ – 
рубежей добрососедства и 
сотрудничества. 

Продвигая идею 
региональной безопасности, 
5 октября 1992 года Елбасы 
выступил с трибуны 47-ой сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН с 
инициативой созыва Совещания 
по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии. 

Масштабность мышления 
и прагматизм Н.А.Назарбаева 
позволили в 1994 г. в стенах 
МГУ им. М. Ломоносова 
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Р.Эрдоганом инициативы 
Исламского примирения. В 
настоящее время на Астанинской 
площадке обсуждаются 
пути решения сирийского 
конфликта. 

Историческим достижением 
стало непостоянное членство 
Казахстана в Совете 
Безопасности ООН в 2017-
2018 годах. За два года работы 
Казахстан под руководством 
Елбасы продемонстрировал 
зрелость, мудрость и высокую 
ответственность по укреплению 
глобальной безопасности.

В условиях глобальной 
конкуренции за рынки товаров, 
услуг и капиталов приоритетным 
направлением деятельности МИД 
Елбасы определил, в том числе, 
развитие проактивной торговой 
и экономической дипломатии. 

Казахстан первым из 
стран СНГ и Восточной Европы 
провел специализированную 
выставку «Астана ЭКСПО 
Энергия будущего - 2017». 
Это мероприятие стало новой 
вершиной в продвижении 
нашей страны и национального 
бренда «Казахстан» в глобальном 
пространстве.

Евразийском континенте: 
государства-члены организации 
заявили о приверженности 
принципу общего и неделимого 
евроатлантического и 
евразийского сообщества. 

Концепция «Большой 
Евразии» нашла свое отражение 
в выступлении Елбасы с 
трибуны ГА ООН в 2015 г. 
Последующие инициативы 
Нурсултана Абишевича по 
сопряжению Евразийского 
экономического и Европейского 
союзов, установлению прочных 
контактов с АСЕАН, гармоничной 
стыковке ЕАЭС и китайского 
«Пояса и пути» были направлены 
на реализацию этой инициативы.

Казахстан добился 
серьезного прогресса на 
пути реализации идеи 
Лидера нации по созданию 
Исламской организации 
по продовольственной 
безопасности. 

Мировым сообществом 
высоко оценивается активное 
медиаторство Елбасы в 
урегулировании украинского 
кризиса, нормализации 
российско-турецких 
отношений, выдвижении 
совместно с Президентом 



27

потенциалов Совещания 
по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии и 
Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе. 
В современных условиях 
взаимодействие между СВМДА 
и ОБСЕ могло бы стать одним из 
наиболее эффективных способов 
для укрепления отношений 
между Востоком и Западом. 

Третий диалог – это 
системный экономический 
диалог между Евразийским 
экономическим союзом, 
Европейским Союзом, 
Шанхайской организацией 
сотрудничества и Ассоциацией 
стран Юго-Восточной Азии. 
Такое сотрудничество особенно 
актуально в свете сложностей, 
которые испытывает мировая 
экономика. 

Запуск «Трех Д» отвечает 
общим интересам всех 
стран и будет способствовать 
формированию глобальной 
архитектуры, которая бы 
содействовала разрешению 
неотложных задач в 
геополитике и геоэкономике.

*****
В завершении своего 

выступления хотел бы отметить, 
что реализованные масштабные 

Уважаемые дамы и господа!

Сегодня мир движется в 
направлении потенциально 
более опасного и 
непредсказуемого будущего. 
Этому способствуют рост 
национального эгоизма, 
протекционизма и 
«суверенизации» международных 
отношений. На смену 
традиционной дипломатии 
и многосторонним подходам 
приходит жесткое соперничество 
в духе «политического реализма», 
обуславливающего приоритет 
национальных интересов над 
всеобщим благом. 

Динамика происходящего 
актуализирует идею Елбасы о 
необходимости налаживания 
«Трех Диалогов».

Эта инициатива затрагивает 
несколько уровней. Первый 
глобальный уровень – это 
диалог между США, Россией, 
Китаем и Европейским 
Союзом. Многие нерешенные 
сегодня вопросы в глобальной 
повестке связаны с позицией 
одного или сразу нескольких 
членов этой «четверки».

Второй диалог необходим 
на уровне Евразии с 
целью объединения 
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Первого Президента. Этому во 
многом способствовали и личные 
качества Елбасы, его харизма 
и международное признание. 
Несомненно, главе Казахстана 
удалось за короткое время 
утвердиться в политической 
элите современного мира, 
поскольку его личность 
ассоциируется со стабильностью 
и предсказуемостью.

Выверенный 
внешнеполитический курс 
Первого Президента стал для 
международного сообщества 
олицетворением стабильности, 
динамичной и процветающей 
модели развития государства.

Благодарю за внимание!

задачи и прорывные 
международные инициативы 
Елбасы стали прочным гарантом 
суверенитета и территориальной 
целостности нашего государства, 
основой для безопасного 
и стабильного развития 
казахстанского общества на 
долгосрочную историческую 
перспективу. 

Воля Н.А. Назарбаева 
всегда находила выражение 
в государственной 
политике и выстраивании 
внешнеполитического курса 
страны. По этой причине 
трудно отделить процесс 
государственного строительства 
в Казахстане от личности его 
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ВКЛАД НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА 
В МИРОВУЮ ПОЛИТИКУ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА, 
РЕГИОНА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Селим Хазбиевич,,
Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Республики Польша
в Республике Казахстан 

и Кыргызской Республике,
доктор исторических наук, профессор

Вопрос региональной 
идентичности Центральной 
Азии – с этой точки зрения 
историческая политика Первого 
Президента Нурсултана 
Назарбаева может сыграть 
ключевую роль. Возвращение 
к традициям Великой степи и 
Золотой Орды, несомненно, 
должно сосредоточивать 
национальную и региональную 
идентичность. Историческая 
политика Нурсултана Назарбаева 
– построение современного 
казахского народа, основанного 
на традициях. Это, конечно, 
способствует большей 
внутренней стабильности и, 

следовательно, международному 
значению страны. Стоит 
отметить положительные 
стороны демографической 
и национальной политики, 
позволяющей увеличить 
население страны и избежать 
больших этнических проблем. 
Важным этапом создания нового 
общества Казахстана стало и 
строительство Астаны – Нур-
Султана.

Решение Н. Назарбаева о 
строительстве новой столицы 
привело к ряду демографических, 
геополитических, социальных 
изменений. Организация новой 
столицы привела к появлению 
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объединение ее центров, и эта 
цель была достигнута. С точки 
зрения логистики, Нур-Султан, 
прежняя Астана, является гораздо 
лучшим центром, чем Алматы. 
Расположение ближе к центру 
Казахстана сильно облегчает 
управление государством. Алматы 
тоже является центром гораздо 
более космополитическим, 
чем Нур-Султан. Кроме того, 
в течение последних 100 лет 
центр национального движения 
и независимости казахов 
был сосредоточен на севере 
страны. И «Алаш-Орда», и более 
ранние центры национального 
возрождения находились на 
севере недалеко от Астаны / 
Нур-Султана. Это тоже имеет 
значение из-за созданной 
политики и новой, современной 
национальной идентичности. 
Алматы – бывшая Алма-Ата – 
ассоциируется с советским 
периодом и с бывшей Российской 
Империей. Решение о переносе 
столицы, несомненно, является 
далеко идущим решением 
Н. Назарбаева, которое привело к 
строительству нового государства 
и общества. 

У Казахстана есть шанс стать 
четвертым игроком и участником 
международной жизни в Азии 

новой чиновничьей, социальной 
и экономической элиты, тесно 
связанной с государством и его 
административным аппаратом, в 
том числе с Президентом 
Н. Назарбаевым. Возникновение 
новой политико-социальной 
элиты связано с другим 
качеством общественной и 
политической жизни. Новая 
элита состоит из людей из разных 
регионов с разными традициями 
происхождения, что, несомненно, 
интегрирует казахстанское 
общество и стирает старые 
племенные подразделения. Это 
также способствует созданию 
современной национальной 
идентичности.

Решение о переносе 
и строительстве 
столицы способствовало 
демографическому развитию 
страны и изменению 
демографической пропорции 
на севере Казахстана. Это, 
несомненно, влияет на 
единообразие как политико-
социальной элиты, так и всего 
населения. Кроме того, создание 
столицы в Астане перенесло 
геополитическое бремя страны 
с юга на центр. Одной из 
геополитических особенностей 
столицы страны является 



31

после России, Китая и Индии. 
Как его местоположение, так 
и экономический потенциал, 
а также экономический рост 
указывают на возможности 
увеличения международного 
значения. Природные ресурсы, 
которыми владеет Казахстан, а 
также экономический потенциал, 
выше, чем в других странах 
Центральной Азии. Другие 
страны региона, в частности 
Узбекистан, в ближайшее время 
не достигнут такого уровня 
развития инфраструктуры и 
уровня насыщения иностранным 
капиталом. Открытость в 
этом вопросе Казахстана 
является результатом политики 
Н. Назарбаева от начала 
независимости Казахстана как 
современного государства. 
Узбекистан же, за времена 
президентства И. Каримова, 
был практически закрытой 
территорией, что в настоящее 
время пытается наверстать 
новый президент, однако кризис, 
вызванный коронавирусом, 
девальвация узбекской валюты 
в марте этого года, чрезмерная 
зависимость экономики страны 
от России, не способствуют 
достижению лучших результатов, 
чем в Казахстане.

За почти тридцать лет 
правления Н. Назарбаева и 
период независимости шансы 
Казахстана не были упущены. 
Привлечение инвестиций и 
иностранного капитала за 
счет собственных ресурсов, 
которые являются огромным 
экономическим активом, 
сделало Казахстан важной 
страной в регионе и мире. 
Основы для фактической 
независимости и суверенитета 
также были заложены в 
экономическом смысле. У 
Казахстана есть хорошие 
шансы на восстановление от 
остальных стран Центральной 
Азии и получение позиции 
регионального лидера и, 
следовательно, стать одной из 
ведущих азиатских стран.

Президентская система, 
построенная во внутренней 
политике Н. Назарбаевым 
сильной и стабильной 
исполнительной власти, – 
несомненно, способствует 
большей управляемости 
государства и социальной 
консолидации.

Казахстан имеет давнюю 
историческую традицию 
децентрализации. История 
давнего Казахского ханства 

–
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кадровой политики в рамках 
СНГ и избежания крупных 
конфликтов, следовательно, 
укрепления независимости и 
территориальной целостности 
Казахстана. Высокая активность 
на международной арене 
позволила Казахстану войти 
в международную среду и 
приручить эту общественность 
с существованием и 
функционированием этого 
государства. Международная 
активность Казахстана всегда 
принимала мирные формы. 
Закрытие в 1992 году ядерного 
полигона в Семипалатинске 
(Семей) явилось началом 
политики в пользу ядерного 
разоружения и мирного 
использования атомной 
энергии. Следствием этого 
стала организация в Казахстане 
банка низкообогащённого 
урана в мирных целях. Еще 
одной формой деятельности 
Казахстана стала активность в 
ООН и других международных 
организациях, следствием чего 
стало непостоянное членство 
в Совете Безопасности ООН в 
2018–2020 гг. Казахстан имеет 
статус наблюдателя ОБСЕ. В 
экономической сфере следует 
отметить Международную 

показывает центробежные 
тенденции, которые во многих 
случаях были причиной 
политического краха. У степных 
кочевников естественную 
форму правления представляла 
военная демократия. Хан 
часто был первым из равных 
среди султанов и биев. Также 
разделение казахской общины 
на жузы не способствовало 
единообразию государства 
и укреплению центральной 
власти. Эти традиции, 
несмотря на советский период, 
живы и по сей день. К этому 
следует добавить низкий 
уровень индустриализации и 
инфраструктуры, а также модель 
экономики, унаследованную 
после Советского Союза. 
Преодоление этого в течение 
тридцати лет следует 
считать большим успехом. 
Примечательно, что и сам 
Н. Назарбаев проводил очень 
сбалансированную политику, как 
внутреннюю, так и внешнюю. 
В течение первого периода 
существования независимого 
Казахстана политический опыт 
Елбасы, его функционирование 
в рамках бывшего партийного 
аппарата КПСС давали 
ему возможность гибкой 
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этого государства. Помимо PR-а 
и экономического развития, а 
также привлечения иностранного 
капитала, вопросы безопасности 
не являются незначительными, 
поскольку они взаимосвязаны, 
т.е. экономическое и капитальное 
развитие с перспективой 
внешней и внутренней 
стабильности.

Таковы основные 
положительные результаты 
правления Нурсултана 
Назарбаева на посту Президента 
Казахстана в 1991-2019 гг.

специализированную выставку 
– ЭКСПО-2017, которая 
проходила в Казахстане. 
Это оказало очень большое 
влияние на международный PR 
этого государства и общества. 
Это введение Казахстана в 
международную среду является 
результатом последовательной 
внешней политики 
Н. Назарбаева. Следует также 
отметить, что интенсивное 
присутствие Казахстана в 
политике и в международной 
среде в значительной степени 
также обеспечивает безопасность 
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СОТРУДНИЧЕСТВО КАЗАХСТАНА 
И УЗБЕКИСТАНА КАК ФАКТОР 
СТАБИЛЬНОСТИ РЕГИОНА

Ниязходжаев С.П.,
Чрезвычайный 

и Полномочный Посол
Республики Узбекистан 
в Республике Казахстан

Уважаемые дамы и господа!
Уважаемые участники 
конференции!

Прежде всего, позвольте 
выразить искреннюю 
признательность организаторам 
мероприятия в лице Библиотеки 
Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы 
за приглашение, а также 
предоставленную возможность 
выступить.

Нам предоставляется 
возможность присоединиться к 
поздравлениям, поступающим 
в эти дни со всего мира и 
выразить искреннее уважение 
Нурсултану Абишевичу, 
выдающемуся государственному 
и политическому деятелю.

Сегодня Казахстан – 
динамично развивающаяся 
по всем направлений страна, 
что является результатом 
мудрой и дальновидной 
политики многоуважаемого 
Нурсултана Абишевича, который 
сыграл очень важную роль в 
трансформации Казахстана 
в стабильного и динамично 
развивающегося государства.

В нелёгкий для Казахстана 
период становления Нурсултан 
Абишевич взял на себя всю 
ответственность за нацию, 
успешно обеспечив процветание 
и рост благосостояния граждан.

Всё это ещё раз доказывает, 
что высокий титул Лидера 
нации – Елбасы по праву 
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региона было принято решение 
о присвоении Нурсултану 
Абишевичу статуса почетного 
председателя консультативной 
встречи глав государств 
Центральной Азии.

Наряду с Центрально-
Азиатским регионом, необходимо 
отметить, что в развитии 
тюркского мира особую роль 
играет Тюркский совет, 
созданный по инициативе 
Нурсултана Абишевича.

Мы уверены, что Нурсултан 
Абишевич, будучи пожизненным 
Почетным председателем 
данной организации, будет и 
в дальнейшем способствовать 
развитию взаимовыгодного 
сотрудничества в рамках 
Тюркского совета.

Вступление Узбекистана 
в эту организацию послужило 
мощным стимулом развития 
идей, лежащих в ее основании, 
обеспечило большую 
целостность и единство 
тюркского мира. Высокая 
результативность совместных 
действий стран Тюркского 
совета в период пандемии стала 
образцом для многих других 
интеграционных и региональных 
организаций.

Отдельного упоминания 
заслуживает идея Нурсултана 
Абишевича о запуске Совещания 
по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии. В условиях 

принадлежит Нурсултану 
Абишевичу, который был 
присвоен ему при поддержке 
широких слоёв населения в 
качестве признания заслуги 
перед народом Казахстана.

Нурсултан Абишевич 
действительно является 
политиком, который пользуется 
высочайшим и непререкаемым 
авторитетом в своей стране и за 
её пределами.

Казахстан на протяжении 
30 лет выступает за активное 
участие региональных и 
международных организаций в 
деле обеспечения стабильности 
и устойчивого мира в 
Центральной Азии.

Ярким примером этого 
стало поддержание Казахстаном 
инициативы Президента 
Республики Узбекистан, 
уважаемого Шавката 
Миромоновича Мирзиёева 
о проведении регулярной 
Консультативной встречи глав 
государств Центральной Азии, 
выдвинутой в ноябре 2017 г. на 
Самаркандской международной 
конференции.

В результате, в марте 
2018 г. состоялась первая 
консультативная встреча глав 
государства ЦА в г. Астане, а 
вторая - в ноябре 2019 г. в г. 
Ташкенте. Особо хотелось бы 
отметить, что в ходе Ташкентской 
встречи руководителями стран 
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создание уникального механизма 
безопасных поставок ядерного 
топлива.

Уважаемые участники 
конференции!
Доверие, дружба и братские 

отношения между узбекским 
и казахским народами 
проверены веками. Не будет 
преувеличением, если сказать, 
что мы всегда питали друг к другу 
взаимную симпатию и уважение, 
на сегодняшний день это ярко 
отражается во всех направлениях 
нашего взаимодействия.

Следует особо отметить, 
что первый официальный 
визит Президента Узбекистана, 
уважаемого Шавката 
Миромоновича, в Казахстан в 
марте 2017 г., его переговоры 
с Нурсултаном Абишевичем 
вывели двустороннее 
взаимодействие на 
принципиально новый уровень.

Как знак взаимовыгодного 
и дружеского сотрудничества 
Президентом Республики 
Узбекистан Шавкатом 
Мирзиёевым за неоценимый 
личный вклад в укреплении 
взаимоотношений с 
Узбекистаном Президенту 
Казахстана Нурсултану 
Назарбаеву была вручена 
высокая государственная награда 
Узбекистана – орден «Эл-
юрт хурмати», означающий 

кризиса доверия в современном 
мире формат СВМДА приобретает 
особое значение. Результаты 
прошедшего в июне 2019 г. 
саммита СВМДА в Душанбе 
подтвердили общую готовность 
участников к дальнейшему 
наращиванию многопланового 
сотрудничества.

Узбекистан также стремится 
внести свой вклад в укрепление 
СВМДА. Так, в целях дальнейшего 
повышения значимости 
Совещания Узбекистан впервые 
выразил готовность взять на себя 
роль координатора в области 
научного, образовательного 
и культурно-гуманитарного 
сотрудничества.

Также необходимо 
подчеркнуть усилия Казахстана 
по обеспечению международной 
безопасности и предотвращению 
конфликтов. Казахстан путем 
предоставления площадки 
для обсуждения иранской 
ядерной программы (в 2013 г.), 
а также для урегулирования 
сирийского конфликта (запуск 
астанинского процесса с 2017 г.) 
демонстрирует приверженность 
к обеспечению стабильности во 
всех уголках мира. Кроме того, 
в 2017 г. в Астане состоялась 
церемония открытия банка 
низкообогащённого урана 
МАГАТЭ. Этим самым Казахстан 
внёс свой вклад в укрепление 
режима нераспространения и 
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следующих направлениях:
Первое. Неуклонно 

растёт товарооборот между 
странами. Так, по итогам 2019 
г. товарооборот составил 3,32 
млрд долл., что на 10% больше по 
сравнению с 2018 г.

Второе. Наращивается 
межрегиональное 
сотрудничество. С целью 
установления устойчивых 
деловых двусторонних 
отношений с 2018 г. 
ежегодно проводятся 
Форумы межрегионального 
сотрудничества. В частности, в 
рамках второго Форума, который 
состоялся 25-26 февраля т.г. в 
Ургенче, стороны подписали 30 
соглашений на сумму около 500 
млн долл.

Третье. Налаживаются 
новые формы промышленной 
кооперации. В частности, начато 
производство узбекистанских 
автомобилей, транспортной 
техники и грузовых машин в г. 
Костанай.

Четвертое. 
Активизирована 
работа по расширению 
культурно-гуманитарного 
сотрудничества. Ярким 
примером развития 
двусторонних культурных 
связей является проведение 
в 2018 г. «Года Узбекистана» 
в Казахстане и «Года 

«Уважение народа и Родины».
Позже Нурсултан 

Абишевич наградил Шавката 
Миромоновича орденом 
«Достык» 1 степени за заслуги 
в укреплении мира, дружбы и 
сотрудничества между двумя 
народами.

Политическая динамика 
двусторонних контактов за 
последние годы открыла 
принципиально новую страницу 
в совместной истории и придала 
мощный импульс во всех 
векторах взаимоотношений. 
Лидеры двух государств 
совершили около 15 взаимных 
визитов, провели встречи 
на полях международных и 
региональных организаций.

В настоящее время созданы 
и эффективно действуют 
институциональные 
механизмы 
межгосударственных 
отношений – 
Межправительственная 
комиссия, политические 
консультации по линии 
министерств иностранных 
дел, Узбекско-Казахстанский 
деловой совет, сформирована 
всеобъемлющая договорно-
правовая база, состоящая более 
чем из 100 соглашений.

Результаты доверительных 
и стратегических 
взаимоотношений проявляются в 
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Во время ликвидации 
объединенными усилиями 
последствий наводнения и 
оказания помощи пострадавшим 
мы увидели родственную 
близость наших народов. Такая 
поддержка и взаимопомощь 
дорогого стоят. Показывает, как 
мы можем опираться друг на 
друга в тяжелых испытаниях.

Во многом этому 
способствует преемственность 
курса Казахстана, в том числе 
в отношении ближайших 
партнёров. Визит Президента 
Казахстана, уважаемого 
Касым-Жомарта Кемелевича, в 
апреле 2019 г. в Ташкент вновь 
продемонстрировал особый 
характер взаимоотношений 
наших стран, подтвердил 
наличие широких перспектив 
для дальнейшего развития 
сотрудничества как на 
двустороннем, так и 
многостороннем уровнях.

Казахстана» в Узбекистане в 
2019 г.

Это уникальное событие, 
которое было организовано 
впервые в истории нашего 
многолетнего сотрудничества.

Уважаемые коллеги!
За эти годы благодаря 

твёрдой приверженности 
в проведении открытой, 
дружественной и доверительной 
политики Нурсултана Абишевича 
в отношениях Казахстана с 
Узбекистаном был заложен 
прочный и надёжный фундамент, 
определивший их стратегический 
характер. Но самое главное –
взаимодействие наших стран 
продолжает развиваться по 
восходящей траектории.

Подтверждением наших 
поистине братских отношений 
стали трагические события, 
связанные с прорывом дамбы 
Сардобинского водохранилища. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ: 
ИНИЦИАТИВЫ ЕЛБАСЫ

Сырлыбаев М.К.,
Ректор КГУ им. Ш. Уалиханова, 
кандидат экономических наук

Республика Казахстан, 
г. Кокшетау

Ksu.marat@mail.ru

Уважаемые участники 
конференции!

Для Кокшетауского 
государственного университета 
им. Ш. Уалиханова большая честь 
принять участие и выступить 
соорганизатором научной 
конференции, посвященной 
обсуждению международных 
инициатив Первого Президента 
Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева. Поздравляю вас 
с началом работы конференции!

Казахстан с момента 
обретения Независимости 
поэтапно, уверенно идет по 
пути вхождения в тридцатку 
развитых стран мира, благодаря 

целенаправленной и выверенной 
политике Первого Президента 
Казахстана Нурсултана 
Абишевича Назарбаева. 
Во все годы управления 
страной Н. Назарбаев особое 
внимание уделял развитию 
образования, повышению 
интеллектуального потенциала 
страны, совершенствованию 
качества обучения и поддержке 
талантливой молодежи.

И сегодня, в условиях 
глобализации и интеграции, 
когда мир несет в себе новые 
вызовы и возможности, еще 
острее стоит вопрос о повышении 
роли человеческого капитала, 
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 1. Решающим шагом 
стал проект Н.А. Назарбаева, 
направленный на обеспечение 
интеграции высшего 
образования в европейскую 
зону, что предполагало 
приведение содержания и 
структуры высшего образования 
в соответствии с параметрами 
Болонского процесса. В своем 
Послании народу Казахстана 
«Казахстан на пути ускоренной 
экономической, социальной и 
политической модернизации» 
(2005 г.) Н.А. Назарбаев отметил: 
«задача казахстанских вузов – 
предоставлять образование на 
уровне мировых стандартов, а 
дипломы ведущих из них должны 
быть признаваемы в мире...» 
[1]. Именно этот тезис лег в 
основу перехода казахстанского 
университетского образования на 
новую модель развития.

Совершенствование 
университетского образования 
активно продолжается и 
сейчас. В Послании народу 
Казахстана «Новые возможности 
развития в условиях 
четвертой промышленной 
революции» (2018 г.) Елбасы 
подчеркнул, «Необходимо 
законодательно закрепить 
академическую свободу вузов, 

о новых подходах в системе 
образования, о качественном 
росте интеллектуального цвета 
нации. Ключевую роль в этом 
процессе, несомненно, должны 
выполнять высшие учебные 
заведения – университеты, 
институты, академии. Их 
миссия состоит в качественной 
подготовке кадров для 
развития экономики регионов 
и страны в целом, в трансляции 
знаний молодому поколению 
казахстанцев, способных 
строить успешное государство, 
став востребованными и 
конкурентоспособными на 
национальном и международном 
рынках труда.

На наш взгляд, для 
этого созданы все условия, 
подготовлен прочный фундамент, 
определены четкие ориентиры 
и стратегии. И все это благодаря 
дальновидной политике Елбасы, 
который на протяжении многих 
лет выдвигал и претворял в 
жизнь серьезные глобальные 
инициативы, заслужившие 
внимание мирового сообщества 
и позволившие поднять 
казахстанское образование на 
международный уровень. 

Остановлюсь на некоторых 
из них.
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предоставив им больше прав 
создавать образовательные 
программы. Требуется 
усилить переподготовку 
преподавателей, привлекать 
зарубежных менеджеров в вузы, 
открывать кампусы мировых 
университетов» [2].

В 2018 году утвержден 
закон «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые 
законодательные акты 
Республики Казахстан по 
вопросам расширения 
академической и управленческой 
самостоятельности высших 
учебных заведений» (Закон РК от 
04.07.4018 171-VI ЗРК), согласно 
которому вузы перешли на 
новый формат деятельности: 
самостоятельно разрабатывают 
свои образовательные 
программы совместно с 
работодателями; осуществляется 
переход государственных и 
частных вузов в некоммерческие 
акционерные общества; 
внедряется академическая, 
финансовая и управленческая 
автономия на основе опыта 
Назарбаев Университета; 
созданы Наблюдательные и 
Попечительские советы; в основе 
деятельности лежат принципы 

академической честности, 
исследовательской этики и др.

2. В Казахстане 
на сегодняшний день 
функционирует 130 вузов. 
Н.А.Назарбаев всегда отчетливо 
понимал необходимость 
обеспечения доступа к 
высшему образованию. Но для 
выхода на международный 
образовательный и научный 
уровень в стране должны быть 
университеты мирового класса, 
которые смогли бы уверенно 
конкурировать с ведущими 
университетами мира и 
предоставлять образование, 
соответствующее высоким 
международным стандартам. 
Именно с этой целью по 
инициативе Лидера нации в 
Казахстане были определены 
национальные университеты  
КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева, КазНПУ им. 
Абая, КазНАУ и др., получившие 
«особый статус», а также 
создана уникальная автономная 
организация «Назарбаев 
Университет», который 
предоставляет возможность 
обучения казахстанским 
студентам по американским и 
британским образовательным 
программам и проводит научные 

–
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казахстанских студентов на 
основе лучших образовательных 
моделей мира.

4. Решающую роль в 
обеспечении секторов экономики 
квалифицированными кадрами 
играет стратегия трудоустройства 
выпускников вузов и колледжей. 
В своем ежегодном Послании 
народу Казахстана «Стратегия 
«Казахстан-2050»: новый 
политический курс состоявшегося 
государства» от 14 декабря 2012 
года Н.А. Назарбаев указал на 
необходимость модернизации 
политики занятости населения в 
целях расширения доступности 
производительной занятости, 
повышения трудовой мотивации 
и роста доходов населения. В 
этой связи своевременными 
стали инициированные Елбасы 
проекты, направленные на 
создание рабочих мест для 
молодежи и привлечение 
ее в сельские местности. 
Речь идет о программах 
«Молодежная практика» и «С 
дипломом – в село!». Программа 
«Молодежная практика» 
направлена, прежде всего, на 
приобретение  первоначального 
опыта работы молодым 
специалистом по полученной 
профессии. Она стала значимым 

исследования совместно с 
зарубежными учеными ведущих 
университетов мира.

3. Для создания качественной 
модели образования одним 
из действенных стал проект 
«Перевод зарубежных 
учебников на казахский 
язык», представленный 
Первым Президентом РК в его 
программной статье «Взгляд 
в будущее: модернизация 
общественного сознания». Лидер 
нации дал поручение: «... по всем 
направлениям гуманитарного 
образования перевести 100 
лучших учебников в мире с 
разных языков на казахский язык 
и дать возможность молодежи 
получать знания на основе 
лучших образцов мира» [3]. Такой 
масштабный проект научного 
перевода в Казахстане никогда 
ранее не был реализован. На 
сегодняшний день переведено 
49 учебников. Этот проект, 
несомненно, позволит обогатить 
казахский язык международной 
научной лексикой, развивать 
научную терминологию, 
совершенствовать стиль 
академического письма, 
освоить современные методы 
научных исследований, а также 
создаст условия для обучения 
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экономики РК Е. Алпысов 
на пресс-конференции, «на 
сегодня за период реализации 
проекта «С дипломом – в село!» 
более 60 тысяч специалистов 
получили подъемное пособие 
в размере 7,4 млрд тенге, а 
более 27,5 тысяч специалистов 
получили бюджетный кредит 
на приобретение жилья в 
размере 70,6 млрд тенге. В 
разрезе отраслей из общего 
числа прибывших специалистов 
в сфере образования занято 
42 745 человек (71,2%), в сфере 
здравоохранения – 12 705 
(21,2%), культуры – 1 604 (2,7%), 
спорта – 863 (1,4%), социального 
обеспечения – 483 (0,8%) и 
агропромышленного комплекса – 
1665 (2,8%) человек» [4].

В целях повышения 
эффективности реализации 
проекта «С дипломом – в село!» 
Лидер нации Н.А. Назарбаев 
поднял и реализовал вопрос 
о необходимости внесения 
определенных изменений в 
законодательные и нормативные 
акты в течение последних 10 лет. 
Сегодня полностью выполняется 
основная цель проекта по 
стимулированию и удержанию 
специалистов, прибывших для 
работы и проживания в сельской 
местности. 

государственным проектом, 
позволившим молодежи 
приобрести профессиональные 
навыки, усилить свою 
конкурентоспособность на 
рынке труда и повысить 
заинтересованность 
работодателей, давая им в свою 
очередь, возможность выбрать 
наиболее подходящие кадры. 
По данным Министерства 
труда и социальной защиты, 
за последние пять лет 91 
тысяча молодых выпускников 
воспользовалась программой 
«Молодежная практика», из 
них 64% трудоустроились на 
постоянные рабочие места. 
Реализация программы 
позволила снизить уровень 
безработицы среди молодежи до 
4%, что стало наиболее низким 
показателем за последние 20 лет.

Основная цель 
проекта «С дипломом – в 
село!» – стимулирование 
дипломированных специалистов 
в области здравоохранения, 
образования, социального 
обеспечения, культуры, 
спорта и агропромышленного 
комплекса, прибывших для 
работы и проживания в сельские 
населенные пункты. Как отметил 
вице-министр национальной 
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отдельных предметов. 1 сентября 
1996 года была разработана 
и утверждена программа 
государственной поддержки 
молодых талантов Республики 
Казахстан «Дарын», которая и 
определяет основные стратегии 
поиска, воспитания и обучения 
одаренных детей и молодежи.

Уникальной программой, 
не имеющей аналогов в мире, 
стала программа «Болашак» – 
международная стипендиальная 
программа Первого Президента 
Республики Казахстан, созданная 
в целях содействия талантливой 
молодежи в получении 
качественного образования 
за рубежом для дальнейшего 
использования накопленного 
опыта на благо государства. В 
1994 году группа казахстанских 
студентов впервые была 
направлена в зарубежные вузы. 
С этого момента и по настоящее 
время в рамках программы 
«Болашак» тысячи казахстанцев 
обучаются в высших учебных 
заведениях мира. Первый 
Президент РК 
Н.А. Назарбаев выразил 
уверенность, что данная 
программа будет способствовать 
повышению благосостояния 
нашего народа и экономики. 

5. С целью поддержки 
талантливой молодежи и 
одаренных детей в Казахстане 
реализуется несколько проектов, 
инициатором которых выступил 
Лидер нации Н.А. Назарбаев. 
Отмечу только два из них. 
Первый – Государственная 
программа, созданная в целях 
поддержки детей, отличающихся 
яркими, очень высокими 
достижениями в определенной 
деятельности. Для дальнейшего 
совершенствования обучения 
и воспитания одаренных 
детей, создания необходимых 
условий для развития их 
интеллектуальных способностей 
и таланта, всесторонней 
подготовки молодежи к участию 
в решении задач общественного 
развития, Елбасы в 1996 
году поручил Правительству 
Республики Казахстан открыть 
специализированные школы 
для одаренных детей. Было 
принято постановление о том, 
чтобы предусмотреть механизмы 
выявления и отбора одаренных 
детей, укомплектования учебных 
заведений квалифицированными 
педагогическими кадрами, 
улучшения качественного 
состава учителей в школах и 
классах с углубленным изучением 
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проект был предложен Первым 
Президентом Республики 
Казахстан – Елбасы 
Н. Назарбаевым в послании «Рост 
благосостояния казахстанцев: 
повышение доходов и качества 
жизни» от 5 октября 2018 года, в 
котором было дано поручение: 
«Следует разработать и принять 
в следующем году Закон «О 
статусе педагога». Он должен 
предусмотреть все стимулы 
для учителей и работников 
дошкольных организаций, 
сократить нагрузку, оградить 
от непредвиденных проверок 
и несвойственных функций» 
[5]. Поручение Елбасы было 
поддержано обществом и 
педагогами и 27 декабря 2019 
года Закон «О статусе педагога», 
разработанный впервые в 
истории Казахстана, принят и 
подписан Президентом РК 
К.К. Токаевым. Закон содержит 
21 статью, предусматривает права 
педагога на профессиональную 
деятельность, на материальное 
поощрение, на социальные 
гарантии и конкретизирует 
профессиональные обязанности 
педагога. Принятие Закона «О 
статусе педагога» создает условия 
для повышения престижа 
педагогических профессий и 

Каждый казахстанец, 
получивший образование 
по стипендии, является 
залогом успешного роста в 
службе, профессиональной 
специализации. Цель 
программы «Болашак» успешно 
реализуется. Сегодня выпускники 
программы, применяя 
полученное качественное 
образование, вносят свой вклад 
в индустриально-инновационное 
развитие страны, развитие 
космической деятельности, 
культуры, жилищного 
строительства и других 
важнейших отраслей экономики 
страны. 

6. Залогом качественного 
образования является 
наличие профессионального 
педагогического сообщества. 
Вопросам повышения престижа 
профессии педагога 
Н.А. Назарбаев всегда 
уделял особое внимание. 
Своеобразным итогом работы 
стал иниициированный 
им социальный проект, 
направленный на повышение 
качества жизни педагогов, 
работающих в образовательных 
организациях, и на повышение 
значимости их работы в 
общественном сознании. Этот 
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в условиях четвертой 
промышленной революции» 
от 10 января 2018 года. https://
www.akorda.kz/ru/addresses/
addresses_of_president/poslanie-
prezidenta-respubliki-kazahstan-n-
nazarbaeva-narodu-kazahstana-10-
yanvarya-2018-g

3. Программная статья 
«Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» 
https://www.akorda.kz/ru/events/
akorda_news/press_conferences/
statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-
v-budushchee-modernizaciya-
obshchestvennogo-soznaniya  

4. «Взят ориентир на 
социальное развитие села» https://
kaz.zakon.kz/4980711-vzyat-orientir-
na-sotsialnoe-razvitie.html

5. Послание Президента 
народу Казахстана «Рост 
благосостояния казахстанцев: 
повышение доходов и качества 
жизни» от 5 октября 2018 года. 
https://www.akorda.kz/ru/addresses/
addresses_of_president/poslanie-
prezidenta-respubliki-kazahstan-
nnazarbaeva-narodu-kazahstana-5-
oktyabrya-2018-g

реализации ряда направлений 
в социально-экономической 
политике.  

В заключение хотелось бы 
подчеркнуть, что инициативы 
Елбасы, направленные 
на повышение качества 
образования с ориентиром 
на международный уровень, 
успешно реализуются, тем 
самым обеспечивая фундамент 
для развития человеческого 
капитала, для построения новой 
экономики – экономики знаний.
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1. Послание Президента 
страны народу Казахстана 
«Казахстан на пути ускоренной 
экономической, социальной и 
политической модернизации» от 
18 февраля 2005 года. https://www.
akorda.kz/ru/addresses/addresses_
of_president/poslanie-prezidenta-
respubliki-kazahstan-na-nazarbaeva-
narodu-kazahstana-fevral-2005-g 

2. Послание Президента 
страны народу Казахстана 
«Новые возможности развития 
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Н.А. НАЗАРБАЕВА (1991-1994 ГОДЫ)

Сулейменов Т.С.,
Министр иностранных дел Республики 

Казахстан (1991-1994гг.), Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики 

Казахстан в ряде зарубежных стран, 
профессор Института дипломатии 

Академии государственного управления 
при Президенте Республики Казахстан, 

доктор политических наук

С самого начала обретения 
Республики Казахстан 
независимости Первый 
Президент Н.А. Назарбаев 
придавал особое значение 
формированию свободной 
независимой внешней 
политике. Известно, внешняя 
политика неразрывно связана с 
внутренней политикой, влияет 
на все стороны состояния 
общества. В этот исторический 
период молодой независимой 
республике предстояло 
осуществить коренные 
социально-экономические 
реформы, судьбоносные 

преобразования в политической 
системе страны.

Для проведения 
вышеперечисленных 
масштабных преобразований 
необходимы были внешние 
условия, которые способствовали 
бы привлечению иностранных 
инвестиций в экономику, 
передовых западных технологий 
и развитию малого и среднего 
бизнеса в Казахстане, одним 
словом, государство должно быть 
привлекательным, миролюбивым 
и дружественным. Чтобы стать 
таким государством нужно было 
определить прежде всего свою 
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было создано Содружество 
Независимых Государств (СНГ). 
Согласно принятой Алматинской 
декларации и большим усилиям 
казахстанского Президента по 
координации взаимоотношений 
между суверенными 
государствами, был закреплен 
равноправный статус новых 
независимых государств,что 
способствовало возникновению 
СНГ и предотвратило возможный 
раскол на постсоветском 
пространстве. Эта инициатива 
выполнила важную историческую 
миссию в становлении новых 
суверенных независимых 
государств на Евразийском 
пространстве.

Президент Казахстана 
Н. Назарбаев как активный 
сторонник интеграционных 
процессов в рамках СНГ в марте 
1994 года в МГУ 
им. М.Ломоносова выступил с 
инициативой о необходимости 
создания Евразийского 
союза, которая вызвала 
особый интерес и резонанс в 
международном сообществе. 
Следует подчеркнуть, что 
эта инициатива не была 
очередная для региона стран 
СНГ, а имела стратегический 
характер дальнейшего развития 

собственную внешнюю политику 
на мировой арене, вступить 
в различные международные 
организации, установить 
дипломатические отношения, 
открыть собственные посольства, 
представительства и консульские 
учреждения за рубежом.

Глава государства как 
главный архитектор внешней 
политики Республики Казахстан 
определил выверенную, 
сбалансированную внешнюю 
политику на международной 
арене, направленную на 
региональную интеграцию, 
международную безопасность, 
многостороннее и двустороннее 
сотрудничество с другими 
странами.

Во внешней политике нашей 
страны особое место занимают 
неоценимые инициативы 
Президента Казахстана 
Н. Назарбаева, которые были 
направлены на достижение 
справедливого мира и 
международной стабильности. 
В частности, именно по 
инициативе Президента 
Казахстана Н.Назарбаева 
впервые 21 декабря 1991 года 
состоялась Алматинская встреча 
лидеров новых независимых 
государств, на которой 
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очень неспокойно, существовали 
очаги напряженности, велись 
боевые действия между двумя 
братскими республиками – 
Азербайджаном и Арменией. 
Региональная безопасность была 
одним из приоритетов внешней 
политики Казахстана и Президент 
Назарбаев Н.А. прилагал немало 
усилий для обеспечения мирного 
и позитивного климата не только 
в регионе, но и в целом в мире.

5 октября 1992 года на ГА 
ООН Н. Назарбаев выступил с 
совершенно новой инициативой  
по созданию Совещания по 
взаимодействию и мерам 
доверия в Азии (СВМДА). Эта 
структура могла бы заняться 
непосредственно вопросами 
обеспечения безопасности стран 
Азии, затем взаимодействовать 
с подобными структурами 
безопасности Европы и Африки. 
Эта инициатива Казахстана с 
успехом осуществилась в жизни, 
превратившись в реальную 
силу – структуру регионального 
обеспечения безопасности и 
мира на Азиатском континенте.

После обретения 
независимости перед 
молодой республикой стояла 
серьезная проблема в области 
ядерного разоружения и 

молодых независимых 
государств. В июне этого же 
года Проект «О формировании 
Евразийского союза государств» 
был направлен президентам 
стран СНГ. Как известно, 
Евразийская инициатива 
Президента Казахстана в 
последующие десятилетия 
получила дальнейшее развитие 
и в конечном счете благодаря 
неутомимой деятельности 
Н.Назарбаева, был создан 
Евразийский экономический 
союз.

Таким образом, идея 
современного евразийства 
Н. Назарбаева олицетворяла не 
только масштабы творческого 
мышления незаурядной 
личности, но и глубокий 
прагматизм: невозможно выжить 
в одиночку и потому странам СНГ 
необходима новая интеграция. 
Этот союз был необходим также 
для сдерживания экспансии 
мировой глобализации, 
пресечения ее негативных 
последствий, в то же время 
разумного использования ее 
благ.

На евразийском 
пространстве, в частности, в 
Центральной Азии и на Севере 
Кавказа в начале 1992 года было 
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входящие в «ядерный клуб», 
все были категорически против 
дальнейшего присутствия 
смертоносного оружия на 
казахстанской территории и 
фактически настаивали, чтобы 
Казахстан добровольно отказался 
от него.

Президенту Казахстана 
Н. Назарбаеву было непросто 
в этой ситуации принять 
взаимоприемлемое решение. Он 
выдвинул два принципиальных 
условия, при выполнении 
которых Казахстан добровольно 
откажется от ядерного оружия: 
1. ядерные державы должны 
гарантировать ядерную 
безопасность; 2. договор СНВ-
1 между СССР и США должен 
перейти из двустороннего 
формата в многосторонний. 
Эти два обстоятельства были 
выполнены и Президент 
Казахстана Н. Назарбаев 
отказался от обладания 
ядерным оружием, приняв 
тем самым судьбоносное 
решение. Этим актом Казахстан 
продемонстрировал всему 
международному сообществу 
свою приверженность жить в 
мире, дружбе и сотрудничестве со 
всеми государствами и народами

нераспространения. От решения 
этой ключевой проблемы 
зависела дальнейшая судьба 
Казахстана. Вопреки воле Москвы 
Президент Казахстана 
Н. Назарбаев своим Указом 
закрыл Семипалатинский 
ядерный полигон – источник 
смерти. Это был один из первых 
актов Президента молодой 
Республики Казахстан.

Как известно, после распада 
Советского Союза Казахстан 
приобрел статус ядерной 
державы, обладая четвертым по 
величине ядерным арсеналом 
на своей территории. Внимание 
мировой общественности было 
приковано к Казахстану, как 
он поступит с этим ядерным 
оружием. Нужно было решать 
эту сложнейшую проблему 
так, чтобы не нанести ущерба 
международной стабильности.

В начале 1992 года 
Казахстан вместе с Украиной 
и Беларусью были наделены 
статусом стран, «временно» 
обладающих ядерным оружием, 
что открыло возможность 
напрямую взаимодействовать 
Казахстану с ядерными 
державами и обсуждать 
проблемы, представляющие 
взаимный интерес. Государства, 



51

Президент Казахстана, 
исходя из принципа гуманизма, 
обеспокоенности за судьбу 
вовлеченных в конфликт 
народов, а также установление 
мира на пространстве СНГ 
выступил с инициативой по 
скорейшему прекращению 
военных действий между двумя 
странами. Между главами 
государств Азербайджана, 
Армении и Казахстана была 
достигнута договоренность о 
встрече министров иностранных 
дел в Алма-Ате. 

Развернулась 
активная организаторско-
подготовительная работа 
к переговорам, подготовка 
проектов документов, программы 
встречи, размещение и сами 
переговоры. В результате 
интенсивных контактов по 
преодолению сопротивления 
сторон, находящих различные 
проволочки затянуть сроки 
Алматинской встречи, наконец, 
через два месяца удалось 
согласовать дату встречи 
28-29 августа 1992 года.

Министры иностранных 
дел Азербайджана Т. Гасымов, 
Армении Р. Ованнисян и 
Казахстана Т. Сулейменов 
встретились на переговорах по 

Следует особо подчеркнуть, 
что отказавшись от 
ядерного оружия Казахстан 
укрепил свой суверенитет, 
территориальную целостность, 
создал благоприятные 
условия для будущего своего 
развития, привлечения 
иностранных инвестиций в 
страну и проведения коренных 
общественно-политических 
и социально-экономических 
реформ.

Хотел бы напомнить о 
посреднической инициативе 
Президента Казахстана 
Н. Назарбаева по 
урегулированию Нагорно-
Карабахского вооруженного 
конфликта между Азербайджаном 
и Арменией. В марте 1994 года 
обострились отношения между 
Азербайджаном и Арменией 
по Нагорному Карабаху. 
Активно развернулись боевые 
действия между вооруженными 
подразделениями этих стран. 
В этот период главы государств 
стран СНГ обратились к 
Президенту Казахстана 
Н. Назарбаеву выступить 
в качестве посредника по 
урегулированию вооруженного 
конфликта, принимая во 
внимание международный 
авторитет и влияние 
Н. Назарбаева.

– 
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самым активным Президентом 
на заседаниях Саммита глав 
государств. Практически на 
каждом заседании президентов 
он в своем выступлении 
вносил деловые инициативные 
предложения по дальнейшей 
интеграции членов стран 
содружества.

Например, по созданию 
Евразийского экономического 
союза на протяжении 
почти 15 лет он постоянно 
выступал с инициативами 
по продвижению данной 
идеи, которая, как известно, 
практически превратилась в 
реальность. В последующие 
годы неутомимый Нурсултан 
Абишевич Назарбаев выступал 
со многими инициативами в 
области разоружения, ядерной 
безопасности на трибунах в 
ООН, ОБСЕ, Совете Безопасности, 
Вашингтоне, Сеуле, Гааге. 

Одним словом, роль Первого 
Президента независимого 
Казахстана Н.Назарбаева, Елбасы, 
неоценима в истории нашей 
страны.

Благодарю за внимание!

урегулированию вооруженного 
противостояния между двумя 
странами. В результате 
интенсивных двухдневных 
переговоров сторон удалось 
согласовать текст Меморандума о 
прекращении боевых действий с 
1 сентября 1992 года в Карабахе. 
Кроме того, Казахстан обязался 
направить своих наблюдателей 
за соблюдением принятых 
решений по прекращению 
боевых действий на линии 
фронта. Об итогах переговоров 
министров 3-х стран было 
доложено Н.Назарбаеву во время 
с ним аудиенции.

Благодаря твердой позиции 
Президента Казахстана 
Н. Назарбаева по данной 
проблеме, а также большому 
искусству в качестве посредника 
убеждать коллег в своей правоте, 
была достигнута договоренность 
о прекращении боевых действий 
в Нагорном Карабахе на 
довольно продолжительное 
время.

В заключении хотел бы 
отметить особую роль 
Н. Назарбаева в СНГ в первые 
годы независимости. Он был 
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ПУТЬ К БЕЗЪЯДЕРНОМУ МИРУ: 
ИНИЦИАТИВЫ ЕЛБАСЫ

Шаукенова З.К.,
Директор Казахстанского 

института стратегических 
исследований при Президенте 

Республики Казахстан

В этом году исполняется 
29 лет закрытию 
Семипалатинского ядерного 
полигона специальным указом 
Президента Н. Назарбаева. Эта 
знаменательная дата, как в 
истории нашей страны, так и для 
всего мирового антиядерного 
движения.

В конце 80-х годов ХХ века в 
Казахстане развернулось мощное 
антиядерное движение «Невада-
Семей». Следуя призывам 
общественности, объединенной 
антиядерным движением, 
велению своего сердца и своей 
совести еще до распада СССР – 
29 августа 1991 года Президент 

Казахстана Нурсултан Назарбаев 
своим указом закрыл крупнейший 
Семипалатинский ядерный 
испытательный полигон. Данные, 
связанные с историей полигона, 
поражают. Если взрыв реактора 
на Чернобыльской АЭС был 
ужасной катастрофой, но все-
таки разовой, то население 
близлежащих к полигону 
областей Казахстана облучалось 
несколько десятилетий подряд. 

Казахстан по праву считается 
одним из мировых лидеров 
движения по запрещению 
ядерного оружия и обеспечению 
ядерной безопасности. После 
распада Советского Союза в 
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которых было взорвано не менее 
616 ядерных и термоядерных 
устройств. Суммарная мощность 
ядерных зарядов, испытанных до 
1963 года на Семипалатинском 
полигоне в атмосфере, в 2500 
раз превысила мощность 
атомной бомбы, сброшенной на 
Хиросиму. Вопреки заверениям 
военных о безвредности ядерных 
испытаний, почти каждое 
третье подземное испытание 
на полигоне сопровождалось 
утечкой радиоактивных газов из 
трещин и щелей, возникавших в 
результате взрывов.

 Хотелось бы обратить ваше 
внимание на тот факт, что в 
наследство от Советского Союза 
Казахстану достался гигантский 
ядерный арсенал - свыше 1200 
ядерных боезарядов. В первый 
год после независимости 
Казахстан присоединился 
наряду с Беларусью и 
Украиной к Договору СНВ-1 
и Лиссабонскому протоколу, 
открыв тем самым себе дорогу 
к ядерному разоружению. В 
период с 1992 по 1995 гг. с 
территории РК были выведены 
или уничтожены в недрах 
полигона химическим способом 
все ядерные боезаряды. Так был 
ликвидирован четвертый в мире 
ядерный арсенал. 

начале 1990-х годов, страна 
разоружилась и отказалась 
от своего ядерного арсенала, 
четвертого по размерам на 
тот момент, и как я отмечала, 
закрыла Семипалатинский 
ядерный полигон. Она стала 
активным приверженцем 
ядерного нераспространения, 
роль, которую наша страна 
выполняет и по сей день.

 Историческая судьба 
Казахстана и ядерного вопроса 
тесно переплетены между собой 
на протяжении длительного 
периода времени. Судьба 
распорядилась так, что недра 
Казахстана содержат четверть 
всех мировых запасов урана. 
В 1949 году казахская степь 
впервые содрогнулась от первого 
испытания атомного оружия. 
Семипалатинский полигон и 
его научно-исследовательская 
база обеспечивали то, что 
в Советском Союзе гордо 
называлось «ракетно-ядерный 
щит Родины». Но цена за такую 
безопасность, в первую очередь 
для казахстанцев, была слишком 
высока.

 Как известно, с 1949 по 1989 
год на Семипалатинском ядерном 
полигоне было произведено не 
менее 468 ядерных испытаний, в 
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металлургический завод в 
Восточно-Казахстанской области) 
и из которого можно было бы 
создать около 50 атомных боевых 
устройств. В результате просьба 
Казахстана была удовлетворена, 
и этот груз был вывезен из 
страны.

Ядерная проблематика 
всегда оставалась важным 
элементом внешней политики 
Казахстана. Наша страна активно 
участвует в деятельности МАГАТЭ 
и проведении всех обзорных 
конференций ДНЯО. Казахстан 
при поддержке своих соседей по 
Центральной Азии инициировал 
создание безъядерной зоны 
в регионе, что завершилось 
подписанием Семипалатинского 
договора в 2006 году, который 
вступил в силу 21 марта 2009 
года.

И совсем неслучайно то, что 
лидеры центральноазиатских 
государств в 2006 году 
подписали Договор именно в 
Семипалатинске. Это была личная 
инициатива и настойчивое 
пожелание Нурсултана 
Абишевича Назарбаева. 
Кроме того, именно его 
позиция определила характер, 
динамику и порой радикализм 
антиядерных инициатив. Тем 

 Следует обратить внимание 
еще на один факт. Первый 
Президент Казахстана 
Н.А. Назарбаев отверг 
предложения некоторых 
государств сохранить ядерное 
оружие и оказал сопротивление 
тем силам внутри страны, 
которые требовали того же в 
целях обеспечения безопасности 
нашего молодого государства. 
Таким образом, Президент 
Казахстана проявил подлинную 
государственную мудрость и 
твердость, что способствовало 
приобретению высокого 
международного авторитета за 
понимание истинной природы 
безопасности, как для народа 
Казахстана, так и всего мира. 

 Здесь следует сказать 
еще об одном эпизоде нашей 
недавней истории. Наиболее 
ярким подтверждением 
принципиального характера 
ядерной политики Казахстана 
служит операция «Сапфир». В 
начале 1994 года правительство 
Казахстана обратилось с 
просьбой к мировому сообществу 
о помощи в решении проблемы, 
связанной с высокообогащенным 
ураном, около 600 кг которого 
находилось на обогатительной 
фабрике (Ульбинский 
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по ядерной безопасности, в 
которых участвовал Первый 
Президент Нурсултан Назарбаев 
в качестве почетного гостя, 
внесшего выдающийся вклад в 
ядерное разоружение, всегда 
обогащая повестку дня новыми 
инициативами. 

В сентябре 2010 года 
в Астане по инициативе 
Елбасы прошла Конференция 
Глобальной инициативы по 
борьбе с актами ядерного 
терроризма по противодействию 
финансированию терроризма. 
Наша страна является участником 
Инициативы по безопасности 
в борьбе с распространением 
ОМУ (ИБОР или «Краковская 
инициатива»), которая 
направлена на выявление, 
предотвращение и пресечение 
незаконного оборота и 
трансграничного перемещения 
материалов, связанных с ОМУ 
и средствами его доставки. В 
практическом плане высокий 
уровень подготовки наших 
специалистов по антитеррору 
был подтвержден успешным 
проведением нескольких 
международных учений.

В 2012 году Казахстан 
инициировал проект АТОМ 
(Отмена испытаний - Наша 

самым, военный ядерный 
цикл региона, стартовавший 
испытаниями 29 августа 1949 г. 
на Семипалатинском ядерном 
полигоне, подошел к своему 
логическому концу.

 Новая зона охватывает 
Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан. В соответствии с 
Семипалатинским Договором 
государства-участники взяли на 
себя обязательства по запрету 
производства, приобретения и 
размещения ядерного оружия 
и его компонентов или других 
ядерных взрывных устройств в 
регионе. По ряду характеристик 
ЦАЗСЯО представляет собой 
уникальную зону, полностью 
находящуюся на суше и 
расположенную в Северном 
полушарии. 

 Хочу подчеркнуть, что, 
закрыв Семипалатинский 
полигон и отказавшись от 
четвертого в мире арсенала 
ядерного оружия, Казахстан 
во главе с Лидером нации 
имеет полное моральное 
право выдвигать масштабные 
мировые инициативы. Активную 
политику на этом направлении 
Казахстан продолжает на 
всех глобальных саммитах 
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В рамках казахстанского 
Проекта «АТОМ» на 
международном уровне 
реализуются агитационные 
мероприятия, особое внимание 
которых обращено на население 
ядерных держав. Цель – 
напомнить им об ужасных 
реалиях ядерной войны, атаках 
на города Хиросима и Нагасаки 
в 1945 году и о человеческих 
страданиях и экологическом 
уроне, в ходе 50 лет ядерных 
испытаний. По подсчетам ученых, 
всего в мире от атмосферных 
испытаний пострадало до 50 млн 
чел. Проект надеется привлечь 
внимание людей всего мира 
к бедственному положению 
почти 15 миллионов жертв 
радиоактивного облучения в 
странах, где осуществлялись 
испытания.

В рамках Проекта «АТОМ» 
публикуются истории и 
фотографии некоторых из 
выживших пострадавших от 
сорока лет ядерных испытаний 
в Восточном Казахстане, а 
также рассказывается о тяжких 
последствиях для здоровья их 
потомков. Чем сильнее будет 
общественная поддержка, через 
международную кампанию по 
сбору подписей под петицией 

миссия), международную 
образовательную 
и информационно-
разъяснительную кампанию, с 
тем, чтобы побудить мировую 
общественность выступить 
против испытаний ядерного 
оружия, и в конечном итоге 
против ядерного оружия. На 
текущий момент сотни тысяч 
людей из 100 стран поддержали 
этот призыв.

 Миссией Проекта АТОМ 
является объединение 
глобальной общественной 
поддержки окончательной 
отмены испытаний ядерного 
оружия и полной ликвидации 
ядерного оружия всеми 
странами. Это международная 
кампания по информированию 
об угрозах и последствиях 
испытаний ядерного оружия для 
окружающей среды и человека, о 
документально подтвержденных 
катастрофических гуманитарных 
последствиях испытаний 
ядерного оружия – в частности 
о последствиях ядерных 
испытаний, произведенных в 
Казахстане между 1949 и 1991 
годами, которые отрицательно 
сказались на здоровье и жизнях 
почти двух миллионов человек. 
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безопасность состоит из трех 
ключевых компонентов: защита 
человечества от ядерного 
оружия, предотвращение 
потенциального ядерного 
терроризма и обеспечение 
безопасности атомной энергии. 
При этом Глава Казахстана 
подчеркнул, что ядерная 
энергетика должна развиваться 
только при абсолютных 
гарантиях безопасности 
и на основе трех главных 
принципов: 1) универсальности, 
2) транспарентности и 
оперативности, 3) равенства и 
доверия.

Не могу не отметить 
принятую на 70-й Сессии 
Генассамблеи ООН 8 декабря 
2015 г. по инициативе Казахстана 
Всеобщую декларацию ООН по 
достижению мира, свободного 
от ядерного оружия. Соавторами 
этой резолюции стали 35 
государств, представляющих 
различные континенты и 
региональные группы, в том 
числе близкая для нас Беларусь. 

Всеобщая декларация по 
достижению мира, свободного 
от ядерного оружия, призывает 
к полной ликвидации ядерного 
оружия как единственной 
абсолютной гарантии против 

против испытаний ядерного 
оружия, тем большими 
возможностями он будет 
располагать для того, чтобы 
повлиять на лидеров ведущих 
стран, в целях достижения мира, 
свободного от ядерного оружия.

Казахстан принимал 
активное участие во всех 
антиядерных саммитах. В 
концептуальном виде идеи 
Первого Президента были 
изложены в статье «Глобальный 
мир и ядерная безопасность», 
которую он озвучил на ядерном 
саммите в апреле 2010 г. 
Нурсултан Назарбаев предложил 
узаконить новый формат 
«ядерного клуба», включив туда 
государства, де-факто имеющие 
ядерное оружие. Этот клуб и 
каждый его член должны взять на 
себя обязательства действовать 
исключительно по согласованию 
с Советом Безопасности ООН. По 
сути, это было революционное 
предложение с точки зрения 
традиций сохранения глобальной 
и стратегической безопасности. 

Свою позицию Казахстан 
по ядерному разоружению 
отстаивал и на Сеульском 
саммите 2012 года, на котором 
Президент Казахстана представил 
позицию нашей страны. Ядерная 
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путем проведения двух раундов 
переговоров между Ираном 
и группой 5+1 в 2013 году, а 
также напрямую участвовал 
в реализации Совместного 
всеобъемлющего плана 
действий. В частности, Казахстан 
поставил этой стране природный 
уран в обмен на отказ Ирана 
от значительной части своего 
обогащенного урана.

В 2015 году правительство 
Казахстана подписало Страновое 
соглашение с Международным 
агентством по атомной 
энергии (МАГАТЭ) о создании 
Банка низкообогащенного 
урана на востоке страны, 
чтобы обеспечить весь мир 
гарантированным топливом для 
атомной энергии в гражданских 
целях, таким образом, внося 
весомый вклад в укрепление 
режима нераспространения.

Факт выбора Казахстана 
свидетельствовал о признании 
мировым сообществом 
стабильной социально-
политической ситуации 
в стране и взвешенного 
внешнеполитического курса 
Главы государства, а также 
значительного опыта нашей 
страны в сфере экспортного 
контроля, хранения, 

его применения или угрозы 
применения; принятию 
многостороннего и имеющего 
обязательную юридическую силу 
документа, предусматривающего 
полную ликвидацию ядерного 
оружия; направлению людских 
и экономических ресурсов, 
используемых в разработке, 
техническом обслуживании 
и модернизации ядерного 
оружия, на цели укрепления 
мира и безопасности, 
устойчивого развития и 
избавления миллионов людей 
от нищеты; соблюдению 
норм международного права, 
включая нормы международного 
гуманитарного права, в 
связи с катастрофическими 
гуманитарными последствиями 
любого применения ядерного 
оружия.

Принятие резолюции 
Генассамблеи ООН стало 
еще одним подтверждением 
независимого 
внешнеполитического 
курса Первого Президента 
Н. Назарбаева и его 
положительного восприятия в 
мире.

Казахстан сыграл важную 
роль в заключении сделки по 
иранской ядерной программе 
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от угрозы войны как таковой и 
устранение ее причин.

Как отмечается в документе, 
для того, чтобы задача стала 
реализуемой, Казахстан 
призывает разработать 
целостный алгоритм действий 
мирового сообщества по пяти 
основным направлениям: 
последовательно продвигаться к 
миру, полностью свободному от 
ядерного оружия; формировать 
географию устойчивого мира; 
покончить с существованием 
военных блоков, которые, по 
сути, препятствуют широкому 
международному сотрудничеству; 
адаптировать международный 
разоруженческий процесс к 
новым историческим условиям; 
утвердить справедливую 
парадигму глобальной 
конкуренции в сфере 
международных финансов, 
торговли и развития. 

Касаясь проблем 
международной безопасности, 
Первый Президент Казахстана 
подчеркивал, что Договор о 
нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО) не выполняет 
своего предназначения. 
Смертоносное оружие и 
технологии его изготовления из-
за политики двойных стандартов 

транспортировки ядерных 
материалов. 

В 2015 году Казахстан и 
Япония стали сопредседателями 
Конференции по статье XIV 
Договора о всеобъемлющем 
запрете ядерных испытаний, 
с тем, чтобы приблизить 
вступление в силу этого 
основополагающего 
международного документа.

Выступая на 4-ом 
антиядерном саммите в 
Вашингтоне 31 марта 2016 
года Н.А. Назарбаев выступил 
с Манифестом «Мир. XXI век». 
Необходимо подчеркивать, что 
Манифест, по сути, – уникальный 
политический документ, 
содержащий главные принципы, 
которыми мировое сообщество 
должно руководствоваться для 
предотвращения мирового 
катаклизма. Основной смысл 
данной инициативы Лидера 
Казахстана – придать миру новую 
тенденцию развития на основе 
всеобщей ответственности 
за развитие человечества 
в целях предотвращения 
разрушительных войн 
и конфликтов в XXI веке. 
Центральной задачей 
человечества Манифест 
определяет избавление мира 



61

оружия», отмечавшая вклад 
Казахстана в процесс ядерного 
разоружения и призывающую 
к ядерному разоружению 
путем реализации комплекса 
конкретных мер. Продолжая дело 
своего предшественника, новый 
Президент РК К.-Ж.Токаев провел 
и принял участие в крупной 
международной конференции в г. 
Нур-Султане 28 августа 2019 г.

 Как вам известно, с 2017 
по 2018 гг. Казахстан занимал 
место непостоянного члена 
Совета безопасности ООН. 
Говоря о повестке дня РК как 
непостоянного члена СБ ООН, 
можно сказать, что в целом 
деятельность Казахстана на этом 
направлении можно разделить 
на два основных направления: 

Во-первых, поддержка 
крупных международных 
инициатив в области укрепления 
международной безопасности, в 
т.ч. в сфере укрепления режима 
ядерного нераспространения и 
снижения ядерной угрозы, в т.ч. 
по линии отдельных структур 
ООН (например, МАГАТЭ). Во-
вторых, координация действий 
и шагов на этих направлениях 
с ближайшими союзниками 
и партнерами РК по СНГ, 
ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, СВМДА – в 

крупных держав расползлись 
по всему миру. Их попадание 
в руки террористов - дело 
времени. Таким образом, можно 
констатировать, что манифест 
«Мир. XXI век» продиктован 
искренней тревогой за судьбу 
грядущих поколений, которым 
предстоит жить в XXI веке.

В 2016 году в Астане прошла 
международная конференция 
«Построение мира без ядерного 
оружия», посвященная 25-летию 
закрытия Семипалатинского 
полигона и призванная помочь 
реализации антиядерной 
политики Казахстана. 
Необходимость созыва такого 
представительного форума, в 
котором принимали участие 
действующие и бывшие 
мировые политики высокого 
ранга, начиная с президентов 
и премьер-министров ряда 
государств, представители 
международных организаций, 
таких как ООН, МАГАТЭ, 
участники антиядерных 
движений и ученые мирового 
уровня, внесшие значительный 
вклад в процесс разоружения, 
очевидна. 

 По итогам конференции 
была принята резолюция 
«Построение мира без ядерного 
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в этом контексте Республика 
Казахстан также видела 
скорейшее и конструктивное 
решение проблемы ядерного 
оружия на Корейском 
полуострове, выступая за 
безотлагательное возобновление 
многостороннего переговорного 
процесса по данному вопросу.

 В идеале, Казахстан 
призывал и призывает все 
государства-члены ООН, 
особенно постоянных членов 
Совета Безопасности, избавить 
мир от ядерного оружия к 
100-летию ООН в 2045 году.

Как следует из 
вышесказанного, в ядерной 
проблеме пересеклись вопросы 
геополитики, безопасности, 
международного права, 
экономики, энергетики и 
экологии. Казахстан принадлежит 
к немногочисленной группе 
государств на планете, которая 
проводит активную политику и 
располагает немалым весом и 
возможностями в атомной сфере. 
На это работает как авторитет 
Казахстана и его Елбасы 
Н.А. Назарбаева, связанный с 
его заслугами в деле отказа от 
ядерного оружия, так и активная 
позиция по всем вопросам 
атомной безопасности, включая 

данном случае с Республикой 
Беларусь. Это подразумевает 
поддержку инициатив Минска на 
уровне СБ ООН, а также других 
международных организаций 
(например, ОБСЕ). 

 Исходя из таких принципов 
своей миссии во время работы в 
Совете, Казахстан поставил перед 
собой следующие приоритеты.

 Первое. Для Казахстана, 
важнейшим вопросом 
выживания человечества 
является достижение мира, 
свободного от ядерного оружия. 
Мы намерены продолжить 
консолидацию усилий мирового 
сообщества по избавлению 
планеты от ядерного оружия 
через последовательное 
упрочение и расширение режима 
нераспространения, а также 
неукоснительное выполнение 
резолюции Совета Безопасности 
1540.

 Приветствуя достижение 
соглашений по иранской 
ядерной программе и их 
реализацию, Казахстан выступал 
за их модельное применение 
во всех аналогичных ситуациях 
и кризисах. В этом плане мы 
были готовы к активной работе 
с координатором Совета по его 
резолюции 2231. Важной задачей 
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роль ядерного (атомного) 
фактора в мировых делах 
будет возрастать. Этот процесс 
неизбежно затронет и Казахстан, 
который представляет собой 
потенциально очень важного 
игрока в ядерной области, 
располагая 20-25% мировых 
запасов урана, остаточной 
ядерной инфраструктурой и 
атомными промышленными 
объектами и технологиями; 
наконец, занимая важное 
геополитическое положение в 
центре Евразии, по соседству с 
двумя официальными и двумя 
неофициальными ядерными 
державами. 

 В конечном итоге, у 
Казахстана, как и у других 
государств, единственная цель – 
оставить следующим поколениям 
безопасный и безъядерный мир. 

ядерное нераспространение и 
мирное использование атома. 

 В одной из своих статей, 
посвященных ядерной 
тематике Первый Президент 
Казахстана Н.А. Назарбаев так 
охарактеризовал нынешнюю 
ситуацию в мире, сказав: «К 
счастью, мир сегодня не является 
ареной ядерных конфликтов. Но 
он является ареной серьезных 
противоречий. И решение этих 
противоречий находится в руках 
немногих людей, принимающих 
решения. В руках лидеров 
государств, каждый из которых 
несет долю ответственности за 
то, чтобы расщепленный атом не 
расщепил всех нас».

 В заключение хотелось бы 
добавить, что происходящие 
в мировой энергетике и 
геоэкономике изменения 
позволяют думать, что в будущем 
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KAZAKHSTAN UNIQUE CONTRIBUTION 
TO WORLD PEACE AND UNDERSTANDING

Prof. Dominique A.G. Jordan,
Rector Swiss School of Applied Sciences 

for Economics and Management
Switzerland, Sierre

Mr Amerkhan Rakhimzhanov, 
director of the Nazarbayev 
library, dear special guests, dear 
colleagues, and distinguished 
audience; what a glorious day for 
Nur-Sultan and Kazakhstan to hold 
such a prestigious international 
scientific and practical online 
conference with such eclectic guest 
speakers and participants.

Please let me tell you about 
the success story of a country that 
enjoys: harmonious and peaceful 
relation with its neighbours; a 
tradition of tolerance between 
and amongst its diverse ethnic 
populations; an official inter-
religious respectful dialogue 

organization between its varied 
religions; an upper-middle-
income standard of leaving; the 
best universities of its region with 
generous study grant programs; 
incredible pristine sceneries, a 
captivating historical and cultural 
heritage, the best hospitalable 
people in the world ; beneficial and 
influential trade agreements with its 
neighbours ; and an international 
reputation to be a neutral and 
honest mediator.

This country is Kazakhstan, 
and it didn’t happen by chance or 
easily. When it finally recovered 
its independence 30 years ago, 
this amazing country was in a 
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other revolution that has ever 
occurred in the history of humanity. 
Most experts today are aware of 
these impending changes and it 
must be the role and duty of any 
leader or elites to address the 
impacts of these changes on its 
stakeholders and to give them 
through innovative, creative and 
pragmatic programs new tools, 
skills and vision for its people and 
societies to adapt and thrive in this 
emerging and new socio-economic 
paradigm.

The much-acclaimed free-
market economic policies, 
now and in the future, will be 
challenged by a massive young and 
desperate population of millions 
of unemployed people in Europe 
and all over the world. Many 
young people are to be seduced 
and manipulated by radicals on 
all boards; leading them to revolt 
against what they perceived as 
an unjust economic and political 
system, now that their countries 
and the entire world economy 
plunge again into uncertain and 
chaotic turmoil.

As today and more so in the 
future, millions of refugees will 
be on the run risking their lives 
in search of the protection of a 
new life of peace and prosperity. 

desolated state of human and 
economic neglect associated with 
most post-soviet era country. 
Although it shares the very same 
challenging characteristics of 
most of its neighbours in Asia 
and other developing countries 
in the world, it had the incredible 
competitive advantage to had have 
at is head an elected great and 
visionary leader. A leader whose 
vision and courage led, against all 
the odds, to aggregated the best 
talents to create and build in less 
than three decades the very best 
country in Eurasia, and the best 
of most probably of any countries 
sharing the same historical and 
economic challenges. The First-
President of Kazakhstan has builds 
a global multi-ethnic, multi-cultural 
prosperous country; which, viewed 
from abroad, shine as an essential 
and welcoming lit beacon of hope, 
development and harmony in the 
darkness of our above-all greedy, 
egocentric and extremist world.

Today’s world is in utter 
turmoil; in parallel with the current 
Covid19 crisis, we are entering a 
fourth industrial revolution that 
certainly could have a more in-
depth and more final impact on 
the world in general and human 
civilization in particular than any 
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most significant social changes ever 
seen in human history; for example, 
automation will destroy hundreds 
of millions of jobs and small 
human lives excluding them from 
the economic activities of most 
countries.

Aggravated by Mr Trump’s 
election in the US and the Brexit 
vote in the UK proving that 
most uneducated masses in 
these countries are attracted by 
false news and are beginning 
to reject globalization and free-
market economic policies, 
unfortunately wishing to return to 
the unsuccessful and dangerous 
protectionism of the past. The crisis 
in Covid19 will inevitably intensify 
the isolationist dynamics of these 
countries to the detriment of 
developing countries.

In this context, we should 
consider to be inspired by the 
visionary universal policies of 
the First-President Nazarbayev: 
particularly by its widely 
internationally acclaimed inter-
religious dialogue, the paramount 
engagement of Kazakhstan in 
the promotion of nuclear non-
proliferation, its defence of 
environmental sustainability, and its 
innovative important national and 
international policies and strategies 

Difficult choices must now and then 
emerge; new sustainable paths 
must develop. If we want to survive, 
we must survive all together as a 
human family. During this horrible 
COVID19 crisis, in our cruel and 
always confusing world, where 
only the best and the ablest must 
finally survive. If we want to equip 
our young people for a successful 
holistic life, we must bear in mind 
that we embark on an incredible 
historic journey taking place in 
one of the most challenging socio-
economic periods the world has 
ever experienced in its history. 

To face the challenges posed 
by poverty and social exclusion, 
climate change, the near end 
of cheap fossil fuels, crucial 
natural resources and precious 
commodities, the automation of 
work and tasks that ultimately force 
us to rethink our way of life. We 
must recognize that we have now 
reached at last a historical tipping 
point, and if we still want to have 
a future, we have no choice but 
to change and adapt: the current 
world situation is reforming the 
very foundations of the market 
economy in general and of our 
lives. Covid19 has a defining 
impact on the Fourth Industrial 
Revolution that will result in the 



67

other religions; the seriousness of 
its investment in high education, as 
well as the pride of its population in 
its country and its leader.

At the regional level, 
Kazakhstan has chosen the 
beneficial choice of trade block 
integration and seems to identify 
itself clearly as an integral part 
of the Central Asian region. The 
outcome has been a quantifiable 
and growing trend towards 
cooperation among Central Asian 
countries. 

Kazakhstan’s leadership has 
improved the prospects for trade 
with the other Central Asian states, 
by choosing to be an enlightened 
regional leader although the trade 
with those countries cannot rival 
with the value of trade with Russia, 
China and Europe. 

Since independence, the 
promotion of good relations with 
Russia and China has been at the 
heart of Kazakhstan’s foreign policy 
is continuing at the regional level, 
with significant developments 
related to economic integration 
through the Russian-led Eurasian 
Economic Union (EU) and the 
Chinese Belt and Road initiative 
(BRI). 

Tightly embedded in the 
BRI, its Nurly Zhol (“bright 

planned and fostered by the crucial 
work developing during the many 
initiatives of Elbasy N. Nazarbayev’s 
initiatives to peace, safety, and 
security issues in the world offering 
coherent and sure responses to our 
world socio-economic challenges. 

The economic data 
unequivocally prove that 
thanks to the enlightened social 
and economic policies of its 
government, Kazakhstan has 
achieved since independence 
in 1991, astounding and robust 
economic performance has 
enabled it to attain upper-middle-
income status. Today it is one of 
the most prosperous economies 
in the region and has been among 
the most successful exporters of 
post-Soviet resources. To achieve 
this, it has overcome formidable 
geographical barriers of geography, 
climate and history, its GDP 
per person, its Gini coefficient, 
the enormous complexity of 
its new infrastructures, and 
superstructures are bearing witness 
of its fantastic achievements. We 
should note amongst his many 
social results: the development of 
its ethnic communities working 
harmoniously together; the 
inspiring hope of its open and 
tolerant Islam, respectful to all 
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in neighbouring countries. 
When Kazakhstan joined the 

United Nations Security Council in 
2017-2018, it organized the first 
visit of Security Council members 
to Afghanistan in seven years, 
demonstrating to the world a 
better Kazakh understanding 
of Afghanistan as an essential 
investment in regional stability.

The national and international 
rapid achievements of the past 
30 years of investing in the 
development of its people and 
wisely building a mutually beneficial 
and balanced relationship and 
trade partnership with all its 
neighbours; is confirming in a 
polarized and extremist world 
that Kazakhstan has maintained a 
tradition of hospitality, tolerance 
and peace, already proven 
throughout its long and proud 
history, by establishing a respectful 
dialogue between its different 
religions, advocating nuclear non-
proliferation and environmental 
sustainability. Making is citizens 
proud to participate in the future 
of a prosperous, independent, and 
strong Kazakhstan; successfully 
emerging from the post-Soviet 
era by solving pragmatically the 
immeasurable challenges of 
building a sustainable economy 

path”) program, launched in 
2014, Kazakhstan becomes a 
transport, telecommunications, 
and investment hub for Eurasian 
integration. The installation of fibre 
optic cables along railways and 
pipelines for the Sino-European 
transport corridor contributes 
to the implementation of 
Kazakhstan’s program to become 
a telecommunications centre for 
Central Asia. 

Astana International Financial 
Centre (AIFC) plays a pivotal role 
in positioning itself as a global 
centre for business and finance, 
connecting the economies of the 
Central Asia, the Caucasus, EAEU, 
West China, Mongolia, Middle East 
and Europe.

The establishment of logistics 
centres in the region could 
stimulate intraregional trade 
in Central Asia and, above all, 
reduce transit delays for exports 
and imports. BRI will accelerate 
trade, helping to correct poor 
infrastructure in the region, The 
BRI places Kazakhstan and Xinjiang 
at the centre of its land network, 
cements Kazakhstan’s status as a 
major transport hub connecting 
East and West, enabling the 
economy to benefit from transit 
trade and facilitate access to goods 
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100 years to accomplish. Therefore 
it is only fair to recognize that the 
Kazakh leaders’ policies should 
probably be excellent cases study 
template to follows for many far 
less successful developing countries 
or emerging economies; and that 
Kazakhstan has given us a unique 
contribution to world peace stability 
and understanding.

and a harmonious country despite 
the countless obstacles resulting 
from the despair and misery of 
domination passed under foreign 
occupation, leading to amazing 
and commendable socio-economic 
results. 

Kazakhstan has taken 30 years 
to accomplish what many much 
more developed countries took 
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The UAE, especially, sees an 
opportunity to firmly place itself 
in Central Asia’s future, based 
on strategies to achieve key 
geopolitical and geo-economic 
goals that fit Abu Dhabi’s vision. 
These goals include investment in 
Kazakhstan, key state with port on 
the Caspian Sea that provide supply 
chain output along the emerging 
BRI (Belt and Road Initiative) and 
current regional transportation and 
infrastructure corridors.

The UAE sees Kazakhstan 
as a major destination for the 
country’s investment strategy. 
With more than 200 Emirati 
companies operating in 
Kazakhstan, commercial linkages 

also accompany excellent political 
relations between the two 
countries.

Kazakhstan is taking its own 
path as Central Asia’s largest 
economy by establishing institutions 
to grow bilateral relationships. 
Middle East/Kazakhstan bilateral 
investment now exceeds $2 billion 
across a wide range of economic 
sectors, financing projects in oil, gas 
and agriculture.

Kazakhstan’s increased extra-
regional trade, especially with the 
MENA, is getting a large boost via 
its newest financial institution, 
the Astana International Financial 
Center.
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UAE system. The AIFC’s independent 
English common law judicial system 
is designed to adjudicate civil and 
commercial disputes within the 
confines of the AIFC. Arbitration 
is conducted through the AIFC 
International Arbitration Center by 
using respected mediators from 
the United Kingdom and other 
global markets. The establishment 
of such a legal system within the 
AIFC is also the first such common 
law court system in the post-Soviet 
space and serves as important 
facilitator for civil resolution of 
business disputes.

The new liberalized air travel 
regime also helps. Recent start of 
direct flights from Nur-Sultan to Abu 
Dhabi and Dubai, and forthcoming 
flights to Qatar, Muscat, Oman and 
Jeddah and Medina in Saudi Arabia 
are also boosting the ties with the 
Gulf states.

FinTech is also part of the 
growing investment cooperation 
with UAE-based Fidor Solutions 
to develop blockchain capacity at 
AIFC. These fin-tech advances are 
being driven by the UAE-Kazakh 
relationship, which keeps AIFC 
ahead of the curve in becoming the 
«go to» finance center in the region.

Foreign direct investment 
from Arab states is growing 

When the first president of 
Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, 
established the AIFC in December 
2015, he set out to create a regional 
financial services hub that leverages 
Kazakhstan’s strategic geographic 
location between Asian, European 
and Middle Eastern markets. The 
latter has become particularly 
involved in the AIFC project.

Nur-Sultan (the Kazakhstan 
capital formerly called Astana), 
the city where AIFC is located, as 
of January, has 157 investment 
projects worth $39.6 billion. The 
AIFC was officially launched on July 
5, 2018 and modeled on the United 
Arab Emirates’ onshore/offshore 
finance hubs Dubai International 
Financial Center and Abu Dhabi’s 
Global Market. 

The Astana center is making 
access to its services easier by visa-
free entry for many Arab countries 
and their investors. The AIFC gives 
low banking license fees and free 
office space till 2021.

Importantly, individuals and 
businesses registered and licensed 
with the center are exempt from 
individual and corporate income 
tax, as well as from property and 
land tax for any properties located 
on the AIFC premises until 2066.

Arab investors are also 
attracted by the similarities with the 
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to hunt in the country’s southern 
oblasty (states), hunting grounds 
that replaced Emirati lands in 
Pakistan. Al-Falah Fund, a subsidiary 
of Mubadala, has undergone a 
recent heightening of activity 
to boost the UAE’s presence in 
Kazakhstan by providing additional 
funding for Kazakh commercial, 
residential and infrastructure 
projects.

More important, the UAE’s 
vision of accessing ports as part 
of a global hub and spoke system 
can be seen in Dubai’s DP World 
acquisition of two special economic 
zones in Kazakhstan on the Caspian 
Sea. DP World bought a 51 percent 
stake in the Khorgos special 
economic zone and a 49 percent 
shareholding in the Aktau zone that 
gives DP World management and 
governance rights.

Kazakhstan is an important link 
in the New Silk Route and in the 
development of China’s BRI. Here 
again we see the Emirati concept of 
port and hub at play in the nexus 
that is Central Asia.

To be sure, DP World is 
focusing on soft and hard 
infrastructure development that 
supports multi-modal transport 
links that will be key in the BRI. 
Separately, Austria’s Borealis, a unit 

rapidly in Kazakhstan. Bahrain, 
Saudi Arabia and the UAE are 
the largest investors, based on 
their relationships built over the 
past decade with investment 
at near record levels in key 
sectors involving energy and 
infrastructure. Qatar also is a target 
for Kazakhstan’s outreach for Arab 
investment by the Kazakh Foreign 
Ministry.

As the AIFC grows, so does 
investment from the Arab world. 
This is the new, 21st century reality 
in the heart of Eurasia.

Energy investments between 
Kazakh-UAE actors are a 
noteworthy theme, given each 
country’s natural resources. Ten 
years ago, Mubadala signed an 
agreement with KazMunaiGas 
for a 24.5 percent stake in an 
offshore field in the Caspian Sea. 
In November 2008, the Al Falah 
Fund was launched in Kazakhstan, 
whereby the UAE committed to 
funding projects in priority sectors 
such as energy, power, food 
production, infrastructure, natural 
resources, and real estate.

Today, the UAE’s activity in 
Kazakhstan has grown considerably 
and Kazakh officials visit Abu Dhabi 
and Dubai on a monthly basis. UAE 
leaders travel quietly to Kazakhstan 
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expansion of energy cooperation 
is beneficial for both parties. In 
addition, plans for a joint Kazakh-
Emirates investment fund between 
JSC NUKH Baiterik with a total of 
$500 million are to move forward.

Abu Dhabi’s push northward 
with a focus on Kazakhstan makes 
geopolitical sense. The UAE is 
actively involved in this key Central 
Asian country that represent the 
nexus of geopolitical and geo-
economic activity of the world’s 
most powerful countries. Russia, 
China, India, the US, and Europe are 
all competing in Central Asia.

of Mubadala, and Kazakhstan’s 
United Chemical Company 
(UCC) plan to build a major 
petrochemicals facility integrated 
with an ethane cracker.

Importantly, a separate 
agreement was signed between 
Mubadala and the Kazakh 
Sovereign Wealth Fund Samruk-
Kazyna for this particular project, 
which is planned for operation by 
2025. In addition, Mubadala owns 
a 64 percent stake in Austria’s 
polyolefins maker Borealis.

This mix of funds between the 
UAE and Kazakhstan illustrates 
how proximity and mutual goals in 
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В современной политической 
истории крайне редко 
масштабные международные 
проекты, успешно реализуемые 
и имеющие свои эффективные 
результаты, аффилируют 
с конкретными именами 
политиков, которые когда-то 
предложили их. Исключение 
составляет план евразийской 
интеграции, который существует 
и стремительно развивается 
уже более 25 лет. Президент 
Республики Казахстан Нурсултан 
Назарбаев представил этот 
проект  как философскую идею, 
как практическое руководство 
к действию в марте 1994 года в 
МГУ имени Ломоносова. Именно 

из этого известного выступления 
впоследствии появились 
евразийские интеграционные 
структуры и институты, которые 
обеспечили возможность 
создания Евразийского 
экономического союза.

Тогда мало кто мог 
представить и оценить 
дальновидность этой идеи и 
то, что уже с 2014 г. она станет 
стратегическим выбором России 
на международной арене.

Евразийская интеграция 
сегодня представляет 
естественный закономерный 
процесс, который является 
логичным ответом на 
ряд вызовов. Во-первых, 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ Н.А. НАЗАРБАЕВА: 
ИСТОРИЯ И ПРОГНОЗЫ
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базировалась на договорах 
и соглашениях Ялтинской и 
Потсдамской конференций 
[1]. Изменения, которые 
стали происходить еще в 
конце 80-х годов прошлого 
века, американский историк 
Фрэнсис Фукуяма назвал «чем-
то фундаментальным», ведь 
они поставили перед наукой и 
политикой ряд неразрешимых 
проблем. Завершение холодной 
войны, привилегированное 
положение США в качестве 
единственной сверхдержавы 
спровоцировало изменение 
геополитической ситуации, и 
в результате возник вопрос 
о новом мировом порядке. 
Первым на него попытался 
ответить Фрэнсис Фукуяма 
в «Конце истории», который 
еще задолго до событий 1991 
года спрогнозировал их и 
назвал распад СССР – концом 
истории, подразумевая именно 
разрушение всей системы 
международных отношений [2]. 

Сегодня идет активный 
поиск и построение 
сценариев для новой системы 
международных отношений, 
но ситуация осложняется тем, 
что кроме национальных 
государств, которые в прошлых 

глобализация пронизывающая 
все сферы жизни общества, 
формирует устойчивую 
тенденцию к возникновению 
и укреплению региональных 
экономических объединений 
между государствами. Во-
вторых, жесткая конкуренция 
диктует правила объединения 
и укрупнения международных 
акторов и интеграция в рамках 
евразийского континента 
достойный ответ на данный 
вызов современности. В-третьих, 
сохраняющиеся кризисные 
явления в мировой финансово-
экономической системе 
провоцируют интеграционные 
процессы и придают им еще 
большую актуальность и 
значимость. Современные 
реалии показывают, что 
объединенные общими 
интересами и задачами группы 
государств более успешно 
действуют в глобальной 
экономике, получая реальные 
конкурентные преимущества. 
И, наконец, отсутствие системы 
мирового порядка.

Как известно, в 1991 году 
после распада СССР, распалась 
система мирового порядка 
или система международных 
отношений, которая 
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на пространстве СНГ успешно 
развиваются различные 
интеграционные форматы: 
Евразийское экономическое 
сообщество (ЕАЭС), Организация 
Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), 
Таможенный союз (ТС), Единое 
экономическое пространство 
(ЕЭП). Они органично дополняют 
друг друга, создавая широкую 
платформу партнерства. Основой 
для их формирования выступает 
Евразийство, как идеологический 
концепт.

В 2016 году на высшем 
международном уровне данная 
концепция в уже обновленном 
формате была выдвинута 
президентами России 
В.В. Путиным и Казахстана 
Н.А. Назарбаевым. Данный 
проект подразумевает 
практическую реализацию – 
создание сети зон свободной 
торговли и сопряжение 
региональных интеграционных 
процессов на всем континенте. В 
итоге должно получиться общее 
экономическое пространство «от 
Лиссабона до Шанхая». Основной 
замысел – создать благоприятную 
внешнеэкономическую 
и внешнеполитическую 
среду в целях устойчивого 

системах были главными и 
единственными акторами 
международных соглашений 
появились другие игроки: 
транснациональные корпорации 
(ТНК), международные 
правительственные и 
неправительственные 
организации, которые пытаются 
диктовать свои условия 
мировому сообществу. В связи 
с этим многие государства ищут 
возможности для интеграции, 
которая позволяет решить 
множество проблем этого 
постоянно меняющегося мира.

Сегодня пришло 
благоприятное время для 
геополитического лидерства 
Евразии, поскольку на 
Евразийском континенте 
сейчас самая большая 
концентрация государств, 
которой еще никогда в истории 
не было, они интегрированы 
в различные региональные и 
международные организации. 
По пути наращивания 
многостороннего сотрудничества 
идут и государства-
участники Содружества 
Независимых государств. 
Сегодня в соответствии с 
принципом разноуровневой и 
разноскоростной интеграции 
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обеспечению функционирования 
Таможенного союза. Работает 
единая система регулирования во 
многих ключевых экономических 
областях. Сформирована единая 
система внешнеторгового 
тарифного, нетарифного и 
таможенного регулирования, 
ведения согласованной 
политики в области технического 
регулирования, применения 
санитарных, ветеринарных и 
фитосанитарных мер.

Еще с 1 июля 2011 
года осуществлен перенос 
таможенного, санитарного, 
ветеринарного, карантинного 
фитосанитарного, транспортного 
государственного контроля 
с российско-белорусской и 
российско-казахстанской 
границы на внешнюю границу 
Таможенного союза.

Полностью образована 
единая Таможенная территория 
Таможенного союза со 
свободным перемещением 
товаров внутри нее и единым 
подходом ко всем товарам. 
Устранение административных 
барьеров существенно облегчает 
ведение хозяйственной 
деятельности не только для 
национальных операторов трех 
стран, но и для зарубежного 
бизнеса.

экономического развития, 
наращивания экспорта и 
технологической модернизации 
Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). 

Благоприятными факторами 
для евразийской интеграции 
в пределах постсоветского 
пространства сегодня выступают: 
общность языка, схожие 
мировоззренческие и жизненные 
позиции, отлаженные модели 
производства и другие. При 
этом особое значение имеет 
развитие взаимодействия в 
рамках наиболее комплексных 
и глубоких интеграционных 
форматов – Таможенного союза 
и Единого экономического 
пространства России, Белоруссии 
и Казахстана. Именно эти три 
страны стали ядром евразийской 
интеграции.

Евразийская интеграция 
имеет эффективные инструменты, 
которые смогли создать то, 
чего Евросоюз пока не может с 
момента своего существования. 
Наиболее успешным проектом 
в контексте евразийской 
интеграции является 
Таможенный Союз. Следует 
отметить, что в настоящее 
время выполнены все основные 
мероприятия по созданию и 
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31 января 2020 г. в Алматы, 
приняли участие Премьер-
министр Республики Армения 
Никол Пашинян, Премьер-
министр Республики Беларусь 
Сергей Румас, Премьер-министр 
Республики Казахстан Аскар 
Мамин, Премьер-министр 
Кыргызской Республики 
Мухаммедкалый Абылгазиев, 
Председатель Правительства 
Российской Федерации Михаил 
Мишустин, Председатель 
Коллегии Евразийской 
экономической комиссии 
(ЕЭК) Тигран Саркисян, а 
также представитель страны – 
наблюдателя в ЕАЭС Премьер-
министр Республики Молдова 
Ион Кику.

Недавно назначенный 
Председатель Правительства 
Российской Федерации Михаил 
Мишустин назвал в рамках 
этого заседания несколько 
ключевых направлений развития 
евразийской интеграции. 
По его словам, важен 
механизм, который повышает 
прозрачность общего рынка, – 
прослеживаемость и маркировка 
товаров. «Российская сторона 
предложила распространить 
его на более широкий список 
товаров. Напомню, что мы пошли 

Планомерно идет 
работа по созданию Единого 
экономического пространства 
«тройки». С 1 января 2012 года 
вступил в силу пакет из 17 
соглашений, формирующих 
договорно-правовую базу ЕЭП. В 
развитие этого базового пакета 
до 2015 года предусматривается 
принять более пятидесяти 
международных нормативно-
правовых документов, а 
также внести необходимые 
изменения в национальные 
законодательства России, 
Белоруссии и Казахстана. 
Создав Таможенный союз, 
стороны обеспечили свободу 
передвижения товаров. Введя в 
действие пакет международных 
договоров ЕЭП, обеспечили 
также предпосылки для 
свободного движения услуг, 
капиталов и трудовых ресурсов. 
В перспективе – выход на 
осуществление согласованной 
валютной и макроэкономической 
политики.

О том, что у евразийской 
интеграции есть перспективы 
для расширения и наступило ее 
золотое время, говорит тот факт, 
что в заседании Евразийского 
межправительственного 
совета (ЕМПС), которое прошло 



79

определен идеологической 
подоплекой. Евразийство 
является комплексной теорией, 
которая сочетает в себе 
наследие различных учений. 
Его цель состояла в том, чтобы 
найти ответы на вопросы о 
собственной идентификации, 
которые задают себе русские 
интеллигенты начиная с конца 
XVIII в. В той или иной степени 
евразийским умонастроением 
пронизаны работы историков, 
ученых-естествоиспытателей, 
государственных и политических 
деятелей – Н.М. Карамзина, 
С.М. Соловьева, 
В.О. Ключевского, Б.Н. Чичерина, 
И.И. Мечникова, 
К.П. Победоносцева, 
Ю. Крижанича и др.

Успешный проект 
евразийской интеграции, 
предложенный и развивающийся 
на идеях Первого Президента 
Республики Казахстан во 
многом основывается на 
конструктивной и деятельной 
позиции Казахстана. С первых 
лет независимости фундаментом 
внешнеполитической стратегии 
этого суверенного государства 
была идея евразийской 
интеграции. Нынешний 
Президент Казахстана 

навстречу коллегам и перенесли 
сроки внедрения маркировки 
обуви в нашей стране на 1 
марта 2020 года. Второе – это 
цифровизация экономик, которая 
открывает принципиально новые 
возможности в самых разных 
сферах», – подчеркнул Михаил 
Мишустин [3]. 

Он так же, отметил что нужно 
также ускорить «настройку» 
цифрового взаимодействия 
по вопросам фитосанитарии и 
ветеринарии, создать единую 
систему, которая позволит 
отслеживать перемещение 
товаров и грузов, подлежащих 
карантинному и ветеринарному 
контролю. «Мы практически 
завершаем такую работу 
по линии ветеринарной 
сертификации с нашими 
белорусскими коллегами. 
Запущен аналогичный процесс 
в части подкарантинной 
продукции с Казахстаном. 
Если мы объединим усилия, 
то сможем защитить людей от 
некачественной продукции 
и усилить эффективность 
контроля в этой сфере», – заявил 
Председатель Правительства РФ 
[3].

Успех евразийской 
интеграции во многом 
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Место СССР в Ялтинско-
Потсдамской системе 
международных//70 лет 
Ялтинской конференции стран 
антигитлеровской коалиции: 
материалы междунар. науч. конф. 
(Екатеринбург, 24 дек. 2015 г.) / 
[науч. ред. В. И. Михайленко]. – 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 
2016. С.40-49.

2. Фрэнсис Фукуяма Конец 
истории и последний человек/
https://www.libfox.ru/636814-frensis-
fukuyama-konets-istorii-i-posledniy-
chelovek.html (Дата обращения  
11.05.2020 г.)

3. Евразийский 
межправительственный совет: 
внимание стран ЕАЭС будет 
сосредоточено на устранении 
барьеров, изъятий и ограничений 
/ http://www.eurasiancommission.
org/ru/nae/news/Pages/31-01-2020-5.
aspx (Дата обращения 
17.05.2020 г.)

4. Токаев К.-Ж. Он делает 
историю: сборник статей и 
очерков. Астана, 2010. 346с.

К.-Ж.К. Токаев, будучи 
тогда в статусе заместителя 
Генерального секретаря ООН, 
Генерального секретаря 
Конференции ООН по 
разоружению в этой связи 
отмечал, что «Н. Назарбаев 
быстро воспринял и обратил 
в свою пользу реалии 
постсоветского периода. 
Президент захватил инициативу 
среди глав государств СНГ, раз 
за разом выдвигая предложения 
по структуризации Содружества. 
Идея о Евразийском союзе 
принесла Н. Назарбаеву еще 
большую известность как 
государственному деятелю, 
находящемуся в постоянном 
поиске» [4, с. 24].

Список использованной 
литературы:

 1. Антошин А. В. 
Возвращаясь к временам 
Александра Благословенного? 
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ОТ МИРА И СОГЛАСИЯ В КАЗАХСТАНЕ – 
К МИРУ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЛАНЕТЕ

Башмаков А.А.,
Заведующий кафедрой Ассамблеи 

народа Казахстана
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева,

доктор экономических наук, 
академик КазНАЕН

Для меня огромная 
честь выступить на этой 
конференции. За годы работы 
в Парламенте Республики 
Казахстан, а также в составе 
Бюро Политсовета партии «Нур 
Отан» (в течение пятнадцати 
лет) мне посчастливилось быть 
не только свидетелем, но и 
участником многих, в том числе 
внешнеполитических событий, 
проводимых в нашей стране, а 
также за ее пределами. В 2012 
году я выступал в Организации 
Объединенных Наций в г. 
Нью-Йорке на сайд-ивенте с 
разъяснением инициативы 
Н. Назарбаева «Зеленый 

мост». Тема выступления 
была сформулирована так: 
«Энергоэкологическая стратегия 
Казахстана в контексте 
ноосферного мышления». В 2019 
году в составе казахстанской 
делегации был на Саммите Земли 
«Рио+20», в течение трех лет 
подряд представлял нашу страну 
на XV, XVI и XVII Форумах в г. 
Криницы (Польша) и т.п.

С большим интересом 
мы, казахстанцы, все мировое 
сообщество слушали и 
вчитывались в мысли 
Н. Назарбаева, изложенные в 
его выступлениях в 2007 году на 
сессии Генеральной Ассамблеи 
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составляющая. В данном случае 
речь идет о духовном состоянии 
казахстанского общества, 
нравственном здоровье и 
социальном самочувствии 
граждан нашей страны.

Духовные силы народа 
– его мысль, его воля, его 
нравственная сила – несомненно, 
являются основным и 
определяющим условием 
национального богатства. 
Обладая ими, общество в 
сложных условиях исторической 
жизни приобретает и найдет 
в себе необходимые для 
мобилизации духа ресурсы.

Даже сейчас, в мирные дни, 
Елбасы в своем обращении к 
народу по случаю пандемии 
коронавируса особое внимание 
уделил настроению казахстанцев, 
духоподъемной воле нашего 
народа, его сплоченности и 
единству. 

Н. Назарбаев еще на 
заре нашей суверенной 
независимости понимал, что 
угрозу не только существующим 
национальным государствам, 
но и самому человеку несет 
начавшийся в те годы процесс 
глобализации в той форме, в 
какой он осуществляется сегодня. 
Глобализация разрушает не 

ООН и 66-ой сессии Генассамблеи 
ООН в 2011 году. Инициативы 
Первого Президента Казахстана 
касались сферы ядерного 
разоружения, глобального 
экономического управления, 
информационной безопасности 
и масштабной экологической 
инициативы «Зеленый мост».

Будучи в Нью-Йорке, Рио-де-
Жанейро, Варшаве, Брюсселе, 
Токио и других городах и странах 
я видел и ощущал особое, 
уважительное отношение и к 
нашей стране, ее Президенту, 
к нашей миролюбивой 
внешней политике. Всюду я 
убеждался: Казахстан нашел, 
не поддаваясь на давление 
извне, свой собственный путь. 
Особую роль наша страна в 
мировом сообществе сыграла 
в сфере предотвращения 
распространения ядерного 
оружия.

Выстраивая контуры 
внешней политики, Первый 
Президент всегда делал 
ставку на уровень и степень 
внутреннего состояния 
казахстанского общества. 
И речь в данном смысле 
идет не только о состоянии 
национальной экономики. Всем 
понятно, что это очень важная 
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обороны без согласия США.
Глобальные проекты в 

финансово-экономической 
и информационной сферах 
вторгаются в зону компетенции 
национальных государств 
и разрушают естественный 
характер международной 
экономической конкуренции. 
Преимущества для одних 
государств (как правило, 
лидирующих в глобальном мире) 
оборачиваются для остальных 
потерями.

Говоря о выстраивании 
многовекторного каркаса 
казахстанской международной 
политики, необходимо учесть 
одну очень важную деталь: в 
многонациональном государстве, 
каким является наша страна, 
накопления гуманитарной 
энергии этнической 
разобщенности происходит в 
благополучные и стабильные 
годы. 

Именно в такое время 
в недрах общества и 
аккумулируются настроения 
этнической изоляции и даже 
сепаратизма, и желания 
самоопределения или 
автономии. А на поверхности 
межнациональная 
неустойчивость и региональная 

только межгосударственные 
границы, жизненный мир 
человека, его национальные 
традиции, но и человека вообще. 
Имеется в виду то, что относится 
к специфике или особенностям 
той или иной культуры, и то, 
что является инвариантными 
характеристиками всех культур, 
сколько бы они ни отличались 
друг от друга: речь идет о таких 
ценностях как свобода, забота 
о ближнем, взаимопонимание 
и другое. Глобальная 
технологизация всех социальных 
и культурных отношений 
угрожает самому человеку.

Значимым результатом 
глобализации является и 
международная политика. По 
существу она направлена на 
размывание национального 
суверенитета в отношении ряда 
стран.

Такая политика предполагает 
космополитизацию и 
деиндивидуализацию 
человечества: разрушение 
национально-культурной 
самобытности. Свидетельством 
утраты или ограничения 
суверенных прав национальных 
государств является такой факт, 
что ни одна страна НАТО не 
может назначить министра 
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общество в состояние 
трогательного державного 
гимна дружбы народа нашей 
республики.  

Когда своим Указом от 1 
марта 1995 года Н.А. Назарбаев 
создал Ассамблею народа 
Казахстана, в качестве прототипа 
он взял симфонический оркестр, 
где у каждого инструмента 
своя партия, свой тембр и своё 
звучание. 

Казахстанская модель 
межнационального 
согласия отличается от 
моделей Европейского 
мультикультурализма, 
американского плавильного 
котла, «гетто» и др. У нас в 
Казахстане каждый этнос есть 
инструмент с особым тембром 
и звучанием в оркестре 
казахстанской симфонии дружбы. 
Именно в непохожести он дорог 
и любим соседом. 

Наша модель, модель 
Н.А. Назарбаева, в качестве 
главной базовой основы 
использует право открытости, 
а не замкнутости, как это 
имеет место в Европейском 
мультикультурализме. У нас есть 
важнейший принцип этнической 
и культурной диффузии. Для 
нас культура – это духовная 

спесь проявляется позже, когда 
ослабевает власть, падает 
экономика и уровень жизни, 
рушится социум и идентичность. 
И еще. Существует теория: этнос, 
народ обладает той территорией 
и способностью управлять 
ею настолько, насколько он 
обладает силой и мощью 
народного духа, способностью 
излучать пассионарную энергию. 
У нас большая, огромная 
территория. Это исторический 
индикатор силы нашего 
казахстанского духа. Этим мы 
гордимся. Но это накладывает 
на наши будущие поколения 
новые, более возвышенные 
обязанности. Это стратегическая 
задача, которая всегда была и 
остается важнейшей в политике 
Н. Назарбаева. В этом контексте 
он выстраивал и внешнюю 
политику.

Первый Президент, 
создав уникальный духовный 
инструмент, каким является 
Ассамблея народа Казахстана, 
не просто, образно говоря, 
написал либретто под им же 
созданную партитуру, он сделал 
это настолько тонко и точно, что 
каждый музыкальный инструмент 
издает свою нужную ноту, 
ввергающую всё казахстанское 
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сохранить наши традиционные 
национальные ценности и 
вместе с тем адаптировать их 
к современным реалиям, в том 
числе к вызовам глобализации. 
Ведь традиционные ценности 
существуют и транслируются от 
поколения к поколению в рамках 
существующих культур. Вот здесь 
велика роль Ассамблеи народа 
Казахстана.

Хотелось сказать еще 
об одном качестве нашего 
Первого Президента, феномене 
Назарбаева. По Далю, греческое 
«феномен» – это редкое, 
необычное явление.

Любой феномен может быть 
осмыслен двумя способами: 
либо через сопоставление 
его с другими сущностями и 
явлениями, либо через раскрытие 
его собственной уникальной 
природы. 

В качестве наиболее 
эффективного методологического 
подхода познания «феномена 
Назарбаева» необходимо, на наш 
взгляд, использовать оба эти 
способа. 

Заслугой Н.А. Назарбаева 
считаю то, что в его трудах 
запечатлён неповторимый «бег 
времени», события проистекают 
на конкретном социально-

субстанция, не имеющая границ. 
Но она базируется на прочной 
основе этнического ядра. А 
этническое ядро – это триада: 
язык, национальные традиции 
и историческая память. Таким 
образом, формируя основы 
казахстанской идентичности, 
у нас через авторитетную 
Ассамблею народа Казахстана, 
ставшей школой Казахстанского 
патриотизма и академией духа, 
создаются условия для каждого 
этноса впитывать и вбирать в 
себя традиции других культур, 
оставаться самими собой, знать 
свой язык, знать свои корни и 
традиции.  

Цивилизационный выбор, 
сделанный Казахстаном, его 
Первым Президентом, в пользу 
сбережения культурного 
многообразия, оказался не 
только дальновидным, но и 
глубоко продуманным. У нас 
каждый «культурный тип» и 
этнос дополняет другие как 
недостающий звук, который, не 
сливаясь и не поглощаясь другим 
звучанием, создает с ними 
особый аккорд.  

Противостоять 
«расчеловечению» человека 
и культуры можно только при 
одном условии: если мы сможем 
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а по содержанию планетарной, 
внешней политики был подан 
будущим Первым Президентом 
суверенного Казахстана еще в 
августе 1991 года.

Волей одного человека 
можно изменить значение, 
звучание и даже смысл одного 
и того же слова. Семипалатинск 
когда-то имел пугающий, 
заставляющий содрогаться 
и вызывающий оторопь 
смысл: там работала фабрика 
смерти, там был смертоносный 
полигон. 29 августа стал днем 
Международным днем действий 
против ядерных испытаний. 

Это решение принято 
Организацией Объединённых 
Наций. Разве это не есть победа 
разума, мудрости и человеческой 
совести?! Решение Назарбаева 
стало мужественным поступком, 
нравственным камертоном 
казахстанского Лидера. Это 
решение сродни особой 
духовной величины. Этот Указ 
можно назвать буревестником 
нашей национальной 
независимости. Ведь из центра, 
из Москвы, было много звонков, 
пугающих, строгих и суровых. 
Звонил сам Горбачёв. На чашу 
весов был поставлен вопрос: 
быть или не быть, подчиниться 

историческом фоне. Более того, 
этот фон, профессионально 
поданый автором, во многом 
формирует мировоззренческую 
доктрину, выходящую за 
рамки собственно Казахстана, 
прямо, неопосредственно 
влияя на ход мирового 
политического, экономического и 
социокультурного развития.  

Быть летописцем своего 
времени – разве это не 
достойная миссия политика 
такого уровня? При этом 
отмечу: Нурсултан Абишевич 
летописец высоконравственный. 
Страницы его политических 
бестселлеров излучают надежду, 
веру и эманацию добра. Книги 
Назарбаева – это не продукт, 
это человеческий поступок. 
У него своя, особая миссия и 
своё особое предназначение. 
Благодаря таким политикам 
не иссекает нравственная 
корневая система, которая 
питает разум, творчество и души 
наших людей.  Н.А. Назарбаев 
обладает необыкновенной 
волей к результату в работе, 
у него врождённое чувство 
ответственности перед своим 
народом.  

Первый сигнал 
независимой, многовекторной, 
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вооружения, от этого рокового 
безумия. Назарбаев выполнил 
свою историческую миссию. 
По учению В.И. Вернадского, 
человек, всё человечество, 
планета Земля, биосфера и 
ноосфера составляют одно целое.  

По его мнению, человек на 
стадии ноосферы осознаёт, что 
он, будучи отдельной личностью, 
неотделим от всей цивилизации. 
Феномен Назарбаева, говоря 
словами Л.Н. Гумилева, дал 
пассионарный толчок в 
созревании необходимости 
включить сознание и разум 
человека в позитивные процессы 
планеты – иначе мы будем 
свидетелями экологической 
катастрофы.

Н.А. Назарбаев 
сформулировал современное 
понимание: ноосферное 
мышление характеризуется в 
способности человека управлять 
природой, верой в возможности 
человеческого разума. В 
представлении 
Н.А. Назарбаева, ноосфера – это 
гармония природы и человека. 
Следовательно, по Назарбаеву, 
крайне необходимо формировать 
менталитет нравственного 
интеллекта, способного целостно 
понять внешнюю среду.

указанию сверху или пойти 
навстречу своему народу. Ведь 
Н.А. Назарбаев видел страдание 
отцов и слёзы матерей, дети 
которых рождались инвалидами. 
Земля Казахстана содрогалась от 
мощных ядерных испытаний.  

Повторяю, победил 
разум, человеческая совесть и 
ответственность перед народом.  

Уже только за одно это 
решение Н.А. Назарбаев 
заслуживает всенародного 
уважения.  

Назарбаев и независимость 
это два взаимодополняемых 
понятия. Это то высшее, чего 
достигла многовековая история 
современного Казахстана. 

В апреле 2010 года в Астану 
прибыл Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун, чтобы лично 
пригласить Н.А. Назарбаева на 
первый Саммит в Вашингтон, 
чтобы он, Лидер Казахстана, 
выступил там с основным 
докладом по безъядерной 
безопасности мира. Пан Ги Мун 
всему миру в своём интервью 
сказал, что Президент Казахстана, 
единственный из всех глав 
государств, имеет моральное 
право обратиться к мировому 
сообществу с призывом 
отказаться от гонки ядерного 

– 
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Во многих регионах планеты 
продолжаются региональные 
войны и разрушительные 
конфликты. Гибнут и умирают 
люди. Нет никаких сомнений, 
что человечество после мировой 
пандемии коронавируса 
поменяет привычный каркас 
международных отношений. 
Все это поставит Казахстан в 
новые, более сложные условия 
дипломатической конкуренции.

Но у меня есть свое 
убеждение и твердая 
уверенность: наш корабль будет 
идти своим курсом, который 
определил его капитан – Первый 
Президент Н. Назарбаев. Тем 
более, что он передал штурвал 
в надежные руки. Новый Глава 
государства К. Токаев – опытный 
политик и маэстро дипломатии. 
Его к этому настойчиво готовил 
Елбасы.

Именно эта мысль была 
поставлена во главу угла Первым 
Президентом Казахстана в 
проводимой им внешней 
политике. Без сомнения, 
миролюбивая международная 
дипломатия Казахстана получила 
мировое признание, уважение и 
доверительное к ней отношение. 

Важно знать, пишет 
К. Токаев, каким образом Первый 
Президент Н.Назарбаев сумел 
на руинах империи построить 
современный Казахстан, 
признанный за рубежом самым 
успешным постсоветским 
государством.

Как участник целого 
ряда событий в новейшей 
истории нашей страны, могу с 
уверенностью утверждать, что 
без подлинного лидерства 
Н. Назарбаева ошеломляющий 
успех Казахстана был бы 
невозможен.

Сегодня мир переживает 
не самое простое время. 
Напротив, оно наполнено 
тревогой, беспокойством о 
судьбе наших детей и внуков. 
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BÜYÜK DEVLET ADAMI NURSULTAN 
NAZARBAYEV VE TÜRK DÜNYASI

Profesör doktor 
Metin Ekici,

Ege üniversitesin Türk Dünyası 
Araştırmaları Enstitüsü öğretmeni 

Türkiye Cumhuriyeti, Izmir

В своей статье «Великий 
государственный деятель 
Нурсултан Назарбаев и 
тюркский мир» преподаватель 
Института исследований 
тюркского мира Эгейского 
университета профессор, 
доктор Метин Экиджи (Турецкая 
Республика, г. Измир) говорит 
о роли и вкладе Н. Назарбаева 
в развитие тюркского мира. 
Метин Экиджи отмечает, что 
Нурсултан Назарбаев является, 
в первую очередь, образцовым 
лидером тюркского мира, 
основателем государственности 
и превосходным руководителем, 
успешно ведущим казахстанский 

народ на пути к независимости. 
В заключении Метин Экиджи 
отмечает: «Нурсултан Назарбаев  
выдающийся государственный 
деятель, который, как и Мустафа 
Кемаль, стоял у истоков 
становления государственности, 
является ее основателем и сделал 
все возможное и невозможное, 
чтобы Казахстан занял достойное 
место в мировом сообществе».

Sayın Amerhan Muratpekoglu 
ve bu toplantı düzenleyen ve 
bana da konuşma fırsatı veren 
düzenleme komitesine ve 
Kazakistan’daki tüm Kazak Türkleri 
dostlarımıza, bilim insanlarına saygı, 

–
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Bu noktada Mustafa Kemal 
Atatürk’ün İstanbul’dan Ankara’ya 
yeni devlet başkentini taşıdığı gibi 
Sovyetler Birliği sonrası bağımsızlık 
döneminde yeni kurulan Kazakistan 
Cumhuriyeti’nin başkentini 
Almatı’dan bugünkü Nur-Sultan 
adıyla bildiğimiz daha önce 
Astana ve Akmola adıyla bilinen 
şehre ve Kazakistan’ın ortasına 
taşıması önemli bir dikkattir. 
Nazarbayev böylece Doğu ve Batı 
Kazak halkının bir araya gelmesini 
merkezde buluşmasını tıpkı 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğusu, 
Batısı, Kuzey ve Güneyindeki 
bütün Türk boylarının birleşerek 
bağımsız Türkiye Cumhuriyetine 
oluşturduğundaki gibi Nursultan 
Nazarbayev de Kazakistan 
Cumhuriyetini kurma noktasında 
öncelikle yeni başkenti bugünkü 
Nur-Sultan şehrine taşımayla 
gerçekleşmişti.

Nursultan Nazarbayev’in Türk 
Dünyasına çok önemli katkıları 
olduğunu özellikle vurgulamakta 
yarar var. Bunlardan ilki Uluslararası 
Türk Akademi’sin kurulmasıyla ilgili 
önemli bir çalışmadır. Türk tarihinin, 
Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk 
folklorunun Türk dünyası ortak 
bir kültür merkezinde toplanması 
amacıyla kurulan Uluslararası Türk 
Akademisi kurulduğu günden beri 

selam ve hürmetlerimizi sunarak 
sözlerimi başlamak istiyorum!

“Büyük Devlet Adamı 
Nursultan Nazarbayev ve Türk 
Dünyası” adlı bu toplantı Türk 
Dünyasının Kazak Cumhuriyetini 
kuran devlet başkanı Nursultan 
Nazarbayev’e saygı ve hürmetlerimi 
ileterek onun Türk Dünyasına 
yapmış olduğu katkılar hakkında 
kısaca birkaç şey söylemek 
istiyorum.

Nazarbayev öncelikle Türk 
Dünyasının için örnek lideri, kurucu 
devlet başkanı, Kazak halkını 
bağımsızlık yolunda başarıyla 
yöneten bir devlet başkanı 
ve mükemmel bir yöneticidir. 
Nazarbayev’i, bugün Türkiye 
Cumhuriyeti’nde, yarın 19 Mayıs 
1919’da İstanbul’dan Samsun’a 
ayak basarak Türkiye Cumhuriyetini 
kurma başarısının ilk meşalesini 
yakan Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Türk’ün gençliğine armağan ettiği, 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 
dolaysıyla Nazarbayev’le Atatürk 
arasındaki bazı ilişkileri mutlaka 
görmek gerekliğini düşünüyorum. 
Nursultan Nazarbayev öncelikle 
Kazakistan halkını, Kazak Türklerini 
bir devlet kurma başarısı ve bir 
millet olabilme yolunda ilerleten bir 
devlet adamıdır.
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çeken “Bozkırın Yedi Özelliği” 
vurgulamış olduğu çok önemli 
dikkatlerinde, sadece Kazakistan 
da değil bütün Türk dünyasında 
çok önemli etkiler yaratığında 
hatırlatmak gerekir. Yani, Türk 
kültür ve medeniyetinin temellerinin 
bozkır kültürüne dayandığını ve bu 
kültürü Türk dünyasına mensup 
olan hemen hemen herkesin en iyi 
şekilde bilmesi gerektiğine dikkat 
çeken o muhteşem makalesiyle 
bizleri yeniden aydınlatmıştır. 
Kazak Türkçesi’nin devlet dili olarak 
kullanması ve özellikle Kazakistan’da 
yaşayan her gencin, her insanın 
Kazak Türkçesini öğrenmesi 
gerektiğini böylece dil, millet ve 
milliyet şuurunun Kazak Türklerinde 
yeniden vücut bulmasını sağlaması 
bakımından son derece önemli ve 
son derece anlamlıdır.

Nursultan Nazarbayev 
büyüğümüzün Türk dünyasına 
gerek kurumsal olarak bugüne 
kadar kurulmuş Türk dünyasıyla 
ilgili hemen hemen bütün 
kuruluşların oluşmasında 
Nazarbayev’in ya önerisi ya da 
çok önemli katkılarını olduğunu 
tekrar tekrar hatırlatmakta yarar 
görüyorum.

Yine Türk diline, Türk tarihine, 
Türk kültür mirasına özel olarak 
dikkat çekmesi Türk mitolojisine, 

Türk dünyası ortak kültür mirasına 
önemli katkılar yapmakta bu 
konuda önemli çalışmalar yapmaya 
devam etmektedir. Yine “Türk 
Keneşi” genel adıyla Türk Konseyi 
bilinen ve bizim Türk Keneşi Türkçe 
olarak adlandırdığımız keneşin 
kurulmasında büyük devlet 
adamı babamız, atamız Nursultan 
Nazarbayev’in çok önemli katkıları 
olduğunu kesinlikle herkesin 
hatırlaması gerekir.

Türk Cumhuriyetlerinin devlet 
başkanlarının her yıl bir araya 
gelerek Türk dünyasının ortak 
meselelerini gerek ekonomik 
gerek siyasal gerekse kültürel 
alandaki konuları tartışıp bir kararı 
bağladıkları keneşin kurulmasında 
Türk dünyası için son derece 
önemli bir kurum olarak dikkat 
çekmektedir. Yine merkezi 
Türkiye’de bulunan Türksoy, Türk 
soylu halkların ortak kültür mirasına 
araştırmak amacıyla kurulmuş 
olan önemli bir başka araştırma 
merkezde yine saygıdeğer devlet 
adamı, büyüğümüz Nazarbayev’in 
gayret ve çabalarıyla kurulmuş 
ve bugün de Türk kültürüne 
önemli hizmetler sunan bir kültür 
teşkilatı olarak çalışmalarına 
devam etmektedir. Nursultan 
Nazarbayev’in Türk dünyasında 
özellikle bozkır kültürüne dikkat 
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Nazarbayev’in Kazakistan 
Cumhuriyeti başta olmak üzere 
bütün Türk Cumhuriyetlerine 
dil, tarih, kültür, miras, edebiyat 
ve ekonomi, eğitim ve diğer 
bütün alanlarda yapmış olduğu 
çalışmaların Türk dünyası için ve 
bütün insanlık için son derece 
önemli olduğunu tekrar tekrar 
belirtir, selam ve saygılarımı 
sunarım, sağlıkça kalın.

Ben, Profesör, Doktor Metin 
EKİCİ, Ege Üniversitesi Türk Dünyası 
Araştırmaları Enstitüsü Öğretim 
Üyesi, İzmir Türkiye’den sizlere 
seslendim, sağlıkça kalın.

Türk destanlarına ortak bir miras 
olarak özellikle dikkat çekmesi. 
Korkut Ata başta olmak üzere 
“Korkut Ata küyleri” gibi Türk 
müziğinin en önemli ezgilerinin 
gençler tarafından öğrenilmesine 
özel bir vurgu yapması yine Türk 
kültür mirasının doğumdan ölüme, 
gelenek ve göreneklerimizde 
bulunduğu ifade etmiş olmasında 
gerek Kazakistan’da yaşayan 
Kazak Türklerinin, gerekse Türk 
Cumhuriyetlerinin hemen hepsi 
için çok önemli dikkatler olması 
bakımından önemli çalışmalardır.

Bu bakımından saygıdeğer 
büyüğümüzün Nursultan 
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ВАЖНОСТЬ И РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТОВ ДЛЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ МИРА (на основе сотрудничества 
между Университетом им. Шакарима в Семее и 
Университетом Прикладных Наук им. Комениуса в Лешно)

Проф. Мачей Петшак,
Ректор Университета 

Прикладных Наук 
им. Яна Амоса Коменского

Польша, город Лешно

Мир (pokój, peace, Frieden, 
paix) – это прекрасное слово, 
независимо от того, на каком 
языке мы его используем. На 
моем родном языке это слово 
имеет двойное значение, 
потому что это также «номер, 
комната». Вероятно, по какой-
то причине, потому что в 
«комнате, в номере», а в широкой 
степи до недавнего времени в 
«юрте», мы рождаемся, растем, 
и мы воспитаны. Здесь также 
передаются ценности гуманизма, 
которые должны сопровождать 
нас на протяжении всей нашей 
жизни, включая любовь к миру, 
равенству и братству. Это ясно 

указывает на роль воспитания 
и образования в формировании 
правильных установок.

Важность мира неоднократно 
подчеркивалась видными 
представителями мира культуры, 
науки и политики. Спикер и 
римский философ Цицерон 
писал: «Даже несправедливый 
мир полезен, чем самая 
справедливая война». Альберт 
Эйнштейн считал, что «мир 
нельзя поддерживать силой. 
Это может быть достигнуто 
только путем понимания», и 
он добавил, что «есть только 
один способ достижения мира 
и безопасности – создание 
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выдающихся лидеров, таких 
как Нурсултан Назарбаев, но и 
для каждого из нас. Он имеет 
глобальное, региональное и 
локальное измерение. Это также 
задача для университетов. В 
этом контексте инициатива 
Университета Семей, названная 
«Учебный мост Европа-Азия», 
заслуживает необычайно 
высокого рейтинга, потому что 
позволяет на сотрудничество 
университетов из многих 
стран мира. Слово «мост», 
использованное в названии 
проекта, имеет большое 
символическое значение. Мост 
всегда является связующим 
элементом, даже когда он 
соединяет совершенно разные 
берега. Наши континенты, 
Европа и Азия, также отличаются 
во многих отношениях, хотя 
иногда их называют «Евразия». 
Однако нас объединяет общая 
забота о хорошем образовании и 
воспитании молодого поколения, 
которое вскоре возьмет на 
себя ответственность за 
управление нашими странами, 
за их надлежащее развитие 
и обеспечение устойчивого 
развития, процветания и мира. 
Вот почему я считаю, что 
одной из важнейших задач 

наднациональной организации. 
Односторонние подкрепления 
только увеличивают 
общий хаос и отсутствие 
безопасности, не обеспечивая 
эффективной защиты». Это 
мнение неразрывно связано 
с действиями Казахстана по 
ядерному оружию. По словам 
Далай-ламы, «нам нужна 
систематическая работа и 
целостный подход к мировым 
проблемам, продвижение 
гуманистических ценностей, 
единства и гармонии. Если 
мы начнем немедленно, есть 
надежда, что этот век будет 
отличаться от предыдущего. 
Итак, давайте начнем работать 
на мир. Давайте начнем с самих 
себя, потом с собственных 
семей, а затем перейдем к целым 
обществам». Мартин Лютер 
Кинг подчеркнул, что «нет пути 
к миру; мир – это путь», и мой 
великий земляк Папа Иоанн 
Павел II заявил, что «мир должен 
руководить судьбой народов и 
всего человечества». Следует 
подчеркнуть, что уже четыреста 
лет тому назад Ян Амос Комениус, 
покровитель моего университета, 
призывал к миру во всем мире.

Поэтому стремление к 
миру – это задача не только для 
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польское издание работы 
Шакарима «Три прозрения», в 
которой он написал «Совесть 
содержит такие понятия, как 
умеренность, справедливость 
и доброта». Это работа, в 
которой была представлена 
квинтэссенция высокой мысли 
казахского народа в начале 20-
го века. «Три прозрения» – это 
результат творческого поиска 
степного мыслителя, который 
обладает глубокими знаниями 
и достигает вершин духовного 
развития, высокого уровня 
идей и устремлений. Эта работа 
раскрывает миру высокий 
духовный интеллект Великой 
степи. Я рад, что благодаря 
нашему сотрудничеству польские 
читатели смогут познакомиться с 
ним. Я надеюсь, что вскоре после 
пандемии я смогу представить ее 
казахским друзьям.

современного образования 
является наведение мостов 
между различными народами, 
культурами, религиями 
независимо от предыдущих 
исторических условий и опыта. 
Поэтому наша молодежь должна 
встречаться не только для 
изучения секретов знаний, но и 
для обсуждения, конструктивного 
обсуждения, веселья, 
прослушивания музыки, занятий 
спортом и обмена опытом. 
Вот почему мы с большим 
удовлетворением участвовали в 
качестве представителей нашей 
школы в этом важном форуме, 
добавив еще один «пролет» к 
мосту, который мы строили.

Выдающийся польский 
исторический писатель Ян 
Парандовский является автором 
поговорки «Книга – настоящий 
символ мира». Вот почему наш 
университет готовит первое 
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Газдиева Б.А.,
Директор 

Филиала Академии государственного
 управления при Президенте РК 

по Акмолинской области
к.ф.н., ассоциированный профессор

Республика Казахстан, г. Кокшетау, 
bella.gazdiyeva@gmail.com

Во все времена главной 
целью образования являлось 
развитие человеческого 
капитала.

Мировая история 
демонстрирует наглядно, 
что рассвет цивилизаций 
и государств приходился 
всегда на рассвет науки, 
образования и медицины – 
тех сфер, где велика роль 
интеллектуального потенциала 
человека. Невозможно 
стать конкурентоспособным 
государством при низком уровне 
образованности, недостаточном 
развитии человеческого 
капитала. 

Первый Президент 
Республики Казахстан Нурсултан 
Назарбаев всегда уделял 
особенное внимание развитию 
интеллектуального потенциала 
страны. За годы независимости 
проведено множество реформ, 
значительно увеличилось 
финансирование социальной 
сферы, в том числе образования, 
появились новые детские 
сады, школы, университеты, 
стипендиальные программы. Все 
эти изменения сегодня признаны 
мировым сообществом. Как 
подтверждение вышесказанного, 
в рейтинге развития 
человеческого капитала (Human 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА ПО РАЗВИТИЮ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ
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кадры, способные не просто 
вывести страну из кризиса, 
но и способствовать ее 
развитию и процветанию. 
И решение было найдено. 
Стипендиальная программа 
«Болашак» была призвана 
решить задачу по насыщению 
квалифицированными кадрами, 
так как для развивающихся 
стран, экономика, основанная на 
знаниях, является стратегической 
целью [3].

Именно экономика, 
основанная на знаниях, 
становится катализатором 
экономического процветания и 
долголетия страны, повышает 
конкурентоспособность и 
способствует приближению к 
уровню развитых стран. 

«Переход развивающихся 
стран в систему, основанную 
на знаниях, – сложный процесс, 
требующий стимулирования 
сектора НИОКР, повышение 
качества человеческого 
капитала, создание необходимой 
инфраструктуры, образование 
институциональной и правовой 
базы, а также своевременного 
принятия и адаптации научно-
технологических достижений в 
рамках глобализации» [3].

Development Index) Казахстан 
занимает 50-е место из 189 стран 
[1]. 

Стратегическое видение, 
глобальный масштаб позволили 
Главе государства принимать 
решения, которые поначалу не 
все воспринимали позитивно. Так 
случилось и со стипендиальной 
программой «Болашак». В 1993 
году Нурсултан Назарбаев 
учреждает стипендию, 
покрывающую все расходы по 
обучению в ведущих зарубежных 
вузах. «Время показало, что мы 
приняли верное решение, когда 
учредили программу в самое 
трудное для страны время. Мы не 
могли платить пенсии старикам, 
учителям, врачам и даже армии 
платить зарплату. Несмотря на 
это, стали направлять молодежь 
в лучшие вузы мира» – 
Н. Назарбаев [2]. 

Четверть века назад, 
многие скептически отнеслись 
к данной инициативе 
Елбасы. Страна, обретя 
независимость и суверенитет, 
переживала непростое время: 
отток населения, простой 
производства, нехватку 
специалистов. Президент 
понимал, что необходимы 
квалифицированные 
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нового формата, имеющими 
качественное зарубежное 
образование и новый 
взгляд. Болашаковцы стали 
амбассадорами новых идей и 
инноваций, перенимая лучший 
мировой опыт и имплементируя 
его у себя на Родине. 

Несмотря на скепсис, критику, 
недоверие и откровенное 
непонимание Программа 
выполнила поставленную задачу. 
(Справочно: более 13 тысяч 
стипендий, подготовлено 
более 10 тысяч 
высококвалифицированных 
специалистов для приоритетных 
секторов экономики. Из общего 
числа выпускников 53% завершили 
обучение по гуманитарным 
специальностям, 37,8% получили 
инженерно-техническое 
образование, 7,4% – медицинское, 
и 1,8% овладели творческими 
специальностями. Свыше 47% 
выпускников работают в 
квазигосударственном секторе, 
32% – в частных казахстанских 
компаниях, 
12% – в госорганах, чуть больше 
7% – в иностранных компаниях, 
международных организациях, 
на дипломатической службе и 
в общественных объединениях. 
Большая часть выпускников 

Важно отметить, что 
решение Н.А. Назарбаева об 
учреждении казахстанской 
стипендиальной программы 
не было спонтанным. Пример 
некоторых стран наглядно 
демонстрирует, что вклад в 
развитие человеческого 
капитала – есть верное 
решение на пути процветания 
государства. Стоит обратить 
внимание на опыт Южной 
Кореи, ставшей лидером в сфере 
инновационного развития 
и развития человеческого 
потенциала. Южная Корея 
изначально сконцентрировалась 
на развитии человеческого 
капитала на всех этапах ее 
перехода к экономике знаний, 
которая, в свою очередь, 
стимулировала технический 
прогресс и увеличила 
эффективность физического 
капитала [4].

Тысячи 
высококвалифицированных 
специалистов были подготовлены 
для всех отраслей экономики за 
более чем 20-летнюю историю 
существования программы 
«Болашак». Эти специалисты во 
многом восполнили дефицит, 
насытив страну кадрами 
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человеческого капитала, а 
именно сферы образования. 
Формирование интеллектуальной 
нации невозможно без развития 
и совершенствования всех этапов 
образования, где дошкольный 
уровень играет очень важную 
роль. По мнению экспертов, 1 
доллар, вложенный в развитие 
ребенка в дошкольный период, в 
дальнейшем принесет 8 долларов 
опосредованной прибыли 
государству, 1 доллар, вложенный 
в школьное развитие ребенка, 
дает 3 доллара опосредованной 
прибыли; и 1 доллар, вложенный 
в подготовку профессионального 
образования, дает 2 доллара 
опосредованной прибыли 
для государства. То есть чем 
раньше государство начнет 
вкладывать в развитие ребенка, 
тем выше экономический эффект. 
(Справочно: опосредованная 
прибыль выражается в налоговых 
выплатах, экономии на 
соцобеспечении, экономической 
активности субъекта, низкой 
вероятности совершения 
преступлений субъектом и т.д.) 
[7].

Общеизвестно, что в 
стране существовал дефицит 
дошкольных учреждений, многие 
были закрыты после развала 

программы работает в Астане и 
Алматы, на остальные регионы 
Казахстана приходится 15% 
стипендиатов) [5]. 

 «Время показало 
эффективность импорта знаний. 
Со вступлением всего мира 
в четвёртую промышленную 
революцию перед нами 
встают новые требования. 
Поэтому знания и способности 
болашаковцев, их жизненный и 
профессиональный опыт должны 
приносить пользу. Знания и 
опыт выпускников «Болашака» 
должны стать образцом для 
всех казахстанцев, стремящихся 
творить» – Н. Назарбаев [5]. 

Стоит отметить, что за 
время своего существования 
программа стала не только 
«брендом», кузницей кадров, но 
немаловажно, своеобразным 
«социальным лифтом» для 
талантливой казахстанской 
молодежи, в том числе сельской.

Первый Президент 
Республики Казахстан Нурсултан 
Назарбаев все годы особый 
акцент делает на развитие 
образования в Казахстане, 
начиная с дошкольного 
уровня. В каждом Послании 
народу Казахстана, отдельной 
строкой – перспективы развития 
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школа в городе Астане. 
Глава государства придает 
большое значение данной 
инициативе по формированию 
интеллектуальной элиты страны. 
28 января 2011 года принимается 
Закон Республики Казахстан «О 
статусе «Назарбаев Университет», 
«Назарбаев Интеллектуальные 
школы» и «Назарбаев Фонд» для 
внедрения современной формы 
управления в сфере образования, 
развития академической свободы 
и автономности, необходимой 
для реализации инновационных 
образовательных программ и 
научных проектов. 

Особый статус позволил 
самостоятельно утверждать 
образовательные учебные 
программы, устанавливать 
требования к вступительным 
экзаменам, текущему контролю 
успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации, работать 
в партнерстве с лучшими 
экспертами в области среднего 
образования, внедрять самый 
прогрессивный опыт. Принцип 
академической свободы 
позволил ускорить разработку 
и апробацию новых программ, 
модернизацию системы среднего 
образования. За основу была 
взята модель школы магнита, 
впервые внедренная в США 

СССР, здания переданы в частные 
руки, разрушены и т.д. Благодаря 
дальновидной политике Елбасы, 
на сегодня проблему с доступом в 
дошкольные учреждения удалось 
решить практически полностью 
в зависимости от региона. 
(Справочно: по итогам 2018 года 
по показателю доступности 
дошкольного образования, 
состоящего из трех позиций: доля 
детей 3-6 лет, охваченных ДВО 
от общего числа детей данной 
возрастной группы, доля мини-
центров с кратковременным 
днем пребывания от общего 
количества дошкольных 
организаций, доля детсадов, 
создавших условия для пребывания 
и обучения детей с особыми 
потребностями, Казахстан 
достиг 95,2% охвата) [6].

В конце 2000 гг. 
существовавшие проблемы 
в сфере образования не 
позволяли еще в должной мере 
реализовывать современные 
образовательные программы, 
внедрять передовые методики, 
совершенствовать систему 
управления образованием, 
развивать науку. Поэтому 
по решению Президента, 
в 2008 году открывается 
первая интеллектуальная 
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бакалавриата, 18 школ – 
обучение с 7 по 12 классы, 
2 школы – обучение 
с 1 по 12 классы, международная 
школа – обучение на платной 
основе. В сети НИШ обучаются 
14 376 учеников, из них с 
казахским языком 
обучения –9 025, 
русским – 5 379 человек, в 
том числе 55% контингента 
обучающихся (7 874 чел.) – дети 
из социально уязвимых семей, 
работают 2 884 педагогов, 180 
зарубежных педагогов [10; 6, 
с.81]. 

Сегодня уже не вызывает 
сомнений тот факт, что 
решение Первого Президента 
Н.А. Назарбаева по открытию 
сети интеллектуальных школ 
было стратегически верным 
и своевременным. «Дети из 
самых отдаленных сел приходят, 
проходят сложный конкурс и 
поступают в НИШ. Данная школа 
имеет тенденцию к критике, но 
никто не может сказать, что там 
что-то делается несправедливо. 
Это самое транспарентное 
учебное заведение нашей 
страны, и хочу добиться, чтобы 
везде так было» [11]. Сегодня 
Назарбаев интеллектуальные 
школы стали золотым стандартом 
качества в Казахстане, куда 

в 1970-е годы прошлого века. 
Школа магнит 
(magnet school) – это школа, с 
углубленным преподаванием 
части предметов, от 
гуманитарных до технических, 
от музыки до театрального 
искусства [8 С.11]. После 
прохождения соответствующего 
тестирования привлекались 
талантливые дети, вне 
зависимости от социального 
статуса семьи. Каждый 
одаренный ребенок получил 
возможность обучаться по 
лучшим мировым стандартам в 
сфере образования.

В 2018 году Президент 
говорит о необходимости 
трансляции опыта Назарбаев 
школ – «Система и методики 
обучения Назарбаев 
Интеллектуальных школ должны 
стать единым стандартом для 
государственных школ. Это 
станет завершающим этапом 
в реформировании школьного 
образования» [9].

В настоящее время по 
данным официального сайта АО 
«Назарбаев интеллектуальные 
школы» данная сеть состоит из 
20 школ, где 19 школ работают 
по NIS (Nazarbayev Intellectual 
School) программам, 1 – школа 
по программам международного 
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и 6 студентов по программам 
докторантуры PhD. [12]. В стенах 
университета ведется обучение 
по программам, разработанным 
в сотрудничестве с ведущими 
вузами США, Великобритании, 
Сингапура и др. С целью развития 
науки, повышения качества 
академического обучения в 
университет приглашаются 
талантливые ученые и 
преподаватели из разных стран. 

Профессорско-
преподавательский состав 
университета составляет 477 
человек из 53 стран мира (26% из 
них – национальные кадры). Все 
профессора университета (11% из 
числа ППС) имеют степень PhD, 
35 членов ППС – обладатели PhD 
по программе «Болашак» [12].

На протяжении всего 
президентства Нурсултан 
Абишевич Назарбаев, верный 
своему политическому чутью 
и глобальному видению, 
претворял в жизнь проекты, 
не сразу воспринимавшиеся 
общественностью однозначно 
позитивно. Но время показывает, 
что инициативы Лидера нации, 
особенно в области образования, 
доказали свою состоятельность, 
перспективность и важность для 
развития интеллектуального 
потенциала Казахстана.

стремятся попасть талантливые 
дети со всей страны. 

Другим амбициозным 
проектом, оправдавшим 
впоследствии все ожидания, стал 
Назарбаев Университет. В 2010 
году Елбасы принимает решение 
об открытии инновационного 
университета, призванного 
стать флагманом казахстанского 
образования. 

Сегодня Назарбаев 
Университет по праву 
считается ведущим вузом 
страны, нацеленным на 
признание в международном 
образовательном пространстве. 
Это первый университет в 
Казахстане, обладающий 
автономным статусом, где 
в полной мере реализуются 
принципы автономности и 
академической свободы. По 
признанию самого Елбасы за 
время своего существования 
университет успел стать брендом 
Казахстана, узнаваемым не 
только в академическом 
сообществе, но и в других сферах. 

По данным официального 
сайта Назарбаев Университета 
выпускниками вуза в 2019 
году стали 963 студента, в 
том числе 565 студентов 
бакалавриата, 378 студента по 
программам магистратуры, 
14 докторов медицины (MD) 
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База внешнеполитической 
доктрины Казахстана, основанная 
на идеях и концепциях 
Нурсултана Назарбаева, 
имеет солидную научно-
теоретическую основу. Она 
декларирует геополитический 
прагматизм и нацеленность 
на развертывание отношений 
с широким кругом государств, 
причем отношения со странами 
СНГ и российский вектор в 
многовекторной дипломатии 
страны являются одними из 
наиболее значимых. Руководство 
Казахстана стремится к 
интеграции открытого типа, 
придавая особое значение 

строительству Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). 
На протяжении последних лет 
Казахстан заслуженно пользуется 
репутацией «локомотива» 
евразийской интеграции.

Наиболее важным научно-
теоретическим вкладом 
Н.А. Назарбаева в евразийскую 
интеграцию является 
концепция Евразийского союза, 
который строится с опорой 
на Таможенный союз России, 
Казахстана, Белоруссии, Киргизии 
и Таджикистана. При этом 
хотелось бы выделить широко 
известные «10 шагов навстречу 
простым людям», отражающие 

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ 
НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА



105

европейской интеграции ее отцы 
уделяли именно человеческим 
контактам, а уж потом созданию 
Европейского объединения угля 
и стали, и пр.

Нурсултану Назарбаеву 
изначально была очевидна 
необходимость выстраивания 
формата взаимодействия 
институтов и механизмов 
евразийской интеграции с 
ее партнерами на Западе 
(Европейский Союз) и на Востоке 
(Китай и многосторонние 
торгово-экономические 
образования в Азиатско-
Тихоокеанском регионе).

Сопряжение евразийской 
и европейской интеграции, 
сопряжение строительства 
ЕАЭС и Экономического 
пояса Шелкового пути – 
стратегический курс партнеров 
по евразийской интеграции. Он 
отражает понимание того, что 
выстраивание «межблоковых» 
отношений не только является 
необходимым условием 
для того, чтобы обеспечить 
выживание евразийской 
интеграции в современном 
конкурентном мире, но и 
предпосылкой того, чтобы ЕАЭС 
смог занять достойное место 
среди региональных торгово-

взгляды Нурсултана Назарбаева 
на гуманитарные аспекты 
евразийской интеграции.

В апреле 1998 г. главы 
РФ, Казахстана, Республики 
Беларусь и Кыргызской 
Республики приняли Заявление 
«О десяти простых шагах 
навстречу простым людям», 
в котором подтвердили свое 
стремление «уже сегодня 
создать возможности для 
улучшения условий жизни 
населения своих стран и 
задействовать конкретные 
механизмы, позволяющие 
снять «препоны» для работы 
и отдыха, поездок граждан 
в государства «четверки», 
получения образования и 
медицинского обслуживания, 
доступа к достижениям науки и 
культуры, средствам массовой 
информации» [1, c. 4.].

И по сию пору «10 шагов 
навстречу простым людям» 
остаются новаторским 
документом, опережающим свое 
время. В их основе лежит идея о 
том, что человеческое измерение 
евразийской интеграции 
является не менее важным, чем 
экономическое и политическое, и 
обусловливает успех последних. 
Напомним, что на заре 
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и инвестиционного 
взаимодействия. В частности, 
Казахстан поддерживает усилия 
стран-членов ШОС, которые 
уже не первый год ведут работу 
над созданием Фонда развития 
(Специального счета) ШОС и 
Банка развития ШОС с целью 
стимулирования торговых 
и инвестиционных связей в 
регионе.

На других направлениях 
внешней политики Казахстана 
Нурсултан Назарбаев выдвинул 
проект континентальной 
системы безопасности, 
предложив учредить Совещание 
по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии (СВМДА). В июне 
2002 г. на саммите Совещания 
по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии (СВМДА) в Алма-
Ате была принята Декларация 
СВМДА об устранении 
терроризма и содействии диалогу 
между цивилизациями, в которой 
говорится: «Мы рассматриваем 
в качестве одной из 
первостепенных задач мирового 
сообщества наращивание 
усилий для ликвидации нищеты, 
безработицы, неграмотности, 
экстремизма, нетерпимости, 
укоренившейся ненависти и 
всех форм дискриминации. 

экономических «гигантов» на 
Западе и на Востоке.

Неоспорим вклад 
Н. Назарбаева в концептуальное 
обоснование деятельности 
Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). Он 
неизменно подчеркивает 
необходимость 
сбалансированного развития 
ШОС с учетом его военно-
политической и торгово-
экономической составляющих. 
При том, что первая 
получила за годы работы 
ШОС значительное развитие 
(организация изначально 
создавалась в поисках ответа 
на нетрадиционные вызовы 
и угрозы безопасности), 
необходимо усиление роли ШОС 
как субъекта регионального 
торгово-экономического 
сотрудничества и интеграции. 

Н. Назарбаев подчеркивает 
роль торгово-экономического 
сотрудничества как одной из 
опор в деятельности ШОС, что 
нашло отражение в Стратегии 
развития ШОС на среднесрочную 
перспективу, которая в качестве 
одной из приоритетных 
целей развития организации 
определяет углубление 
торгово-экономического 
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в Европе (ОБСЕ) в 2010 г. Они 
отражены в ряде его работ 
и выступлений («Судьбы и 
перспективы ОБСЕ», «Глобальный 
мир и ядерная безопасность», 
выступления на заседаниях 
Парламентской Ассамблеи и 
Постоянного Совета ОСБЕ, и пр.). 

Главным событием 
Председательства Казахстана стал 
Саммит ОБСЕ в Астане, который 
стал первой встречей на высшем 
уровне после Стамбульского 
саммита ОБСЕ 1999 г. В принятой 
по итогам саммита Астанинской 
декларации нашла 
отражение идея 
Н. Назарбаева об «идее 
свободного, демократического, 
общего и неделимого 
евроатлантического и 
евразийского сообщества 
безопасности на пространстве 
от Ванкувера до Владивостока, 
основанного на согласованных 
принципах, совместных 
обязательствах и общих целях» 
[2, с. 1.].

С одной стороны, ОБСЕ 
является единственной 
универсальной международной 
организацией, в рамках 
которой можно вести диалог 
по проблемам безопасности 
и сотрудничества. С другой, 

Мы считаем необходимым 
обеспечить устойчивое развитие 
всех регионов мира и уделять 
больше внимания социально-
экономическим аспектам 
глобализации» [3].

В принятом на саммите 
Алматинском Акте также 
подчеркивается: «Мы 
рассматриваем как преступные 
любые акты, методы и 
приемы терроризма, а также 
заявляем о своей решимости 
взаимодействовать как 
на двусторонней, так и 
многосторонней основе в 
борьбе с терроризмом, включая 
его возможные источники. В 
целях искоренения этой угрозы 
миру и безопасности мы будем 
наращивать и объединять усилия 
по недопущению подготовки, 
содействия, пропаганды и 
финансирования терроризма в 
любых формах на территориях 
любых государств и откажем в 
предоставлении террористам 
убежища и защиты» [4].

Нурсултан Назарбаев 
развил идеи безопасности и 
сотрудничества на евразийском 
пространстве в рамках своей 
концепции Председательства 
Казахстана в Организации по 
безопасности и сотрудничеству 
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В этой связи на 
специальном заседании Совета 
безопасности ООН по вопросам 
нераспространения оружия 
массового уничтожения (ОМУ) 
в январе 2018 г. Президент 
Казахстана Нурсултан 
Назарбаев предложил научно 
обоснованные и конкретные 
меры, призванные укрепить 
режим нераспространения, 
основанный на Договоре о 
нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО) [5].

Таким образом, научно-
теоретическое обоснование 
идей и концепций Нурсултана 
Назарбаева, которые легли 
в основу международных 
инициатив Республики Казахстан, 
имеет фундаментальную основу 
и большую практическую 
значимость для Казахстан и 
его партнеров в ЕАЭС, СНГ и 
международного сообщества в 
целом.

на протяжении последних 
десятилетий ОБСЕ находилась 
под влиянием западных 
стран, которые определяли ее 
повестку дня. Председательство 
Казахстана в ОБСЕ внесло 
весомый вклад в решение 
важной для Казахстана, 
России и других стран СНГ 
дипломатической задачи 
продвижения реформы этой 
организации по обеспечению 
равноправия ее участников и 
сбалансированности ее работы.

Нурсултан Назарбаев 
также внес значимый вклад в 
концептуальное обоснование 
режима нераспространения 
ядерного оружия, становящейся 
все более актуальной в 
контексте общей эрозии 
режима нераспространения и 
расширения «ядерного клуба», 
которая обусловлена как 
недостатком политической воли 
со стороны ядерных держав, так 
и пробелами в международно-
правовом законодательстве. 
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Қазақстан тәуелсіздігін алып, 
мемлекеттік саясатын орнатқан 
тұстан бастап көпвекторлы 
сыртқы саясатқа аса мән берді. 
Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев көршілес мемлекеттер 
мен әлемнің өзге де елдерімен 
достық қарым-қатынас орнатуға 
аса мән берді. Нәтижесінде 
Қазақстан халықаралық саясатта 
өзінің бітімгерлік пен бейбітшілік 
бағытындағы ұстанымынан 
айырылмады. Тәуелсіздік алған 
тұстан бері еліміз ірі жаһандық 
оқиғалардан шет қалмай, 
барша адамзатқа төнген сын-
қатерлердің шешімін табуға 

ұмтылды. Бұл ретте елдің 
Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың мемлекеттік 
саясаты аса маңызды рөл 
атқарды. Бүгінде Қазақстан 
ұрпақтар сабақтастығын жалғап, 
аса маңызды басымдықтарды іске 
асырып келеді.

Жаһандық сын-қатерлердің 
алдын алудағы Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың бастамалары 
бүгінде халықаралық маңызға 
ие саяси алаңдарға айналып 
үлгерді. «Астана клубының» 
отырыстарында халықаралық 
сарапшылар Еуразия құрлығы 
бетпе-бет келген басты сын-
қатерлерді анықтап, мамандар 

ЖАҺАНДЫҚ СЫН-ҚАТЕРЛЕРДІҢ 
АЛДЫН АЛУДАҒЫ Н.НАЗАРБАЕВ 
БАСТАМАЛАРЫНЫҢ РӨЛІ
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Азиядағы өзара іс-қимыл және 
сенім шаралары кеңесін (АӨСШК) 
құру туралы бастамасын жария 
етті. Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев 2019 жылы 24 
қыркүйекте Нью-Йоркте БҰҰ 
Бас Ассамблеясының 74-ші 
сессиясы Жалпы дебаттарында 
сөйлеген сөзінде ұйымның өзінің 
қажеттілігі мен өміршеңдігін 
дәлелдегенін атап өтті. Ол 
бастаманы қолдаған барлық 
серіктес елдерге алғысын 
білдірді. Қ.Тоқаев Азияның өсіп 
келе жатқан экономикалық 
қуаты құрлықтық қауіпсіздіктің 
анағұрлым біріктірілген 
архитектурасын талап ететінін 
айта келе, АӨСШК-ні қауіпсіздік 
пен даму бойынша толыққанды 
өңірлік ұйым ретінде қайта 
құрудың уақыты келгенін айтты. 
«Біз 2020 жылы АӨСШК төрағасы 
ретінде өз күшімізді осы бағытта 
шоғырландырамыз», – деді ел 
Президенті.

Astana Club 2015 жылы 
құрылып, өз алаңында 
маңызды тақырыптарды көтере 
бастады. Бес жылға жуық 
уақытта ол әлемдегі беделді 
платформалардың біріне 
айналды. Клуб отырыстарына 
Еуразия құрлығының 
беделді саясаткерлері мен 

қиындықтарды жеңудің тиімді 
тәсілдерін ұсынады. Одан 
бөлек Сирия мәселесін шешуге 
бағытталған Астана процесінің 
жұмысына өзіндік баға беруге 
болады. Азия аумағы мен 26 
мүше – мемлекеттің басын 
біріктіріп отырған Азиядағы өзара 
іс-қимыл және сенім шаралары 
кеңесі бар. Әлемдік және дәстүрлі 
діндер көшбасшыларының 
съезі де ғаламдық мәселелерді 
діни қауымдастық өкілдерімен 
талқылауға арналған баламасы 
жоқ бірден-бір алаң. XXI ғасырдың 
сын-қатерлері жайлы айтқанда 
ядролық қарудан азат әлем 
құру мәселесі алғашқылардың 
бірі болып еске келеді. Осы 
бағытта Қазақстанның атқарған 
жұмысы орасан. Мемлекетіміз 
ядролық қарудан бас тартып 
қана қоймай әлемнің ең беделді 
трибуналарынан барша әлем 
елдерін осы әрекетке шақырып 
келеді. Бұл айтылған жобалардың 
барлығы Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың бастамасымен 
жүзеге асырылды.

1992 жылы БҰҰ-ның Бас 
Ассамблеясының 47-сессиясында 
Нұрсұлтан Назарбаев Азия 
аумағы мен 26 мүше – 
мемлекеттің басын қосқан 
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қатынастар саласының 
сарапшылары ретінде 
мойындалған 50-ден астам 
халықаралық спикер қатысты. 
Қонақтар қатарында 3 бұрынғы 
мемлекет басшысы, 5 экс-
Премьер-министр, 10 министр 
және 1 Нобель сыйлығының 
лауреаты бар. Сарапшылар 
АҚШ, Испания, Италия, Ресей, 
Жапония, Сербия, Австрия, 
Норвегия, Қытай, Үндістан, 
Бельгия, Ауғанстан, Швеция, 
Португалия, Оңтүстік Корея, 
Египет, Бангладеш, Словения, 
Қырғызстан, Иран, Ұлыбритания, 
Пәкістан елдерінен келді.

«Астана клубы» 
отырыстарының бір бөлігі 
Chatham house ережелеріне сай 
өтеді. Талқылау жабық сипатта 
өтеді. Биылғы жиын Еуразия мен 
әлемнің ең өзекті мәселелерінің 
өткір әрі ашық талқылануына 
мүмкіндік берді. Клуб алаңында 
көтерілген саяси мәселелердің 
АҚШ пен Қытай арасындағы сауда 
соғысы болды. Сарапшылардың 
көп бөлігі бұл мәселені шешу 
толығымен екі ел президентінің 
қолында екенін баса айтты. 
Еуразиядағы геосаяси жағдайға 
жағымсыз әсерін тигізетін өзге де 
қауіптер талқыланды.

сарапшылары қатысады. 
Қазақстан бастамасымен бұл 
алаң барлық қатысушыларға 
ойларын ашық айтуға мүмкіндік 
беретін және алдағы уақытта 
Еуразия құрлығы үшін басты сын-
қатерлерді саралайтын орын. 
Ұйымдастырушылар Astana Club 
Қазақстанның көпвекторлы 
сыртқы саясатының жарқын 
көрінісін айтады.

Astana Club қатысушылары 
жаһандық ахуалды қаузайды. 
Одан бөлек экономикалық 
жағдайды да ортаға салады. 
Технологияның дамуы 
мен сұранысы да өзекті 
тақырыптардың бірі. Ғаламдық 
қатерлер туралы айтқанда ойға 
келетін мәселенің бірі ядролық 
қарудан бас тарту. Қазақстан 
осы жолда тынбай еңбек 
етіп келеді. Клуб отырысына 
қатысушы ретінде отыздан 
астам сарапшы келеді. Олар 
бұрынғы мемлекет және үкімет 
басшылары, министрлер, 
халықаралық ұйымдардың бас 
хатшылары, Нобель сыйлығының 
лауреаттары мен геосаясат 
мәселелеріндегі беделді 
мамандар.

Биылғы шараға әлемнің 
23 мемлекетінен геосаясат, 
экономика мен халықаралық 
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мәселелер жаһандық болып 
көрінгенімен, оның жалдары 
жергілікті деңгейде әсері көп 
болады. 

Елбасы осы жиында 
Еуропалық одақ пен Еуразия 
экономикалық одағы 
әріптестігінің диалогтық 
механизмін енгізуді ұсынды. Ол 
әлі күнге дейін Еуропалық одақ 
пен Еуразиялық экономикалық 
одақ арасында толыққанды 
байланыс орнамағанына 
тоқталды. «Бұл екі бірлестік 
географиялық және тарихи 
тұрғыда үндестік құрып, өзара 
бір-бірін толықтырады. Қазіргі 
орын алған саяси түсінбестік екі 
ұйымның арасына іріткі салмауы 
керек. Бүгінде Еуропалық одақ 
пен Ресей арасындағы қарама-
қайшылықтарға нүкте қою 
қажеттігі туралы жиі естиміз. 
Барлығы бұл наразылықтың 
мемлекеттер экономикасына 
қандай шығын әкеліп 
жатқанын жақсы түсінеді», – 
деді Н. Ә. Назарбаев. Тұңғыш 
Президент туындаған қарама 
қайшылықтардың мемлекеттерге 
зияны тимесе, ешқандай пайдасы 
жоқтығын атап өтті. 

Нұрсұлтан Назарбаевтың 
халықаралық деңгейде 
жасаған ұсыныстарының бірі 

«Әлемдік державалар 
арасындағы бәсекелестік 
жаңа деңгейге шықты. 
Өзара санкциялар, сауда 
соғыстары – АҚШ пен ҚХР-дың 
қазіргі қарым-қатынасының 
қалыпты жағдайына айналып 
кеткен. Агрессивті риторика, 
экономикалық санкция – Батыс 
пен Ресей арасындағы негізгі 
қатынас тілі болып тұр. Тұрақты 
коммуникация арналарының 
болмауы ахуалды одан сайын 
қиындатып отыр. Жетекші 
державалардың арасындағы 
текетірес автоматты түрде 
Еуразияның ыстық нүктелеріне 
ауысып отырады. Бұл жағдай 
Сирия мен Украинадағы 
мәселені бейбіт түрде шешу 
амалдарын қиындатады. 
Ал Брексит соңғы уақыттың 
негізгі антиинтеграциялық 
оқиғасына айналды», – деп 
атап өтті Елбасы клубтың соңғы 
отырысында. Жоғарыда айтылған 
мәселелер Қазақстанға тікелей 
қатысы болмағанымен, өзінің 
географиялық ерекшелігіне 
байланысты еліміз екі алпауыт 
державамен шектеседі. 
Сондықтан Нұрсұлтан 
Назарбаевтың сыртқы 
саясатында әрдайым осы 
ерекшелікке мән берілді. Бұл 



114

саясаткерлердің біразы 
Қазақстанның, Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың халықаралық 
саясаттағы беделін жарыса айтты. 
Сонымен қатар Бельгияның 
бұрынғы премьер министрі 
Қазақстан Орталық Азияның 
көшбасшысы ретінде аймақтағы 
өзге елдерге үлгі көрсетіп, 
дамуына үлес қосады деген пікір 
білдірді. «Орталық Азиядағы 
көшбасшы ел – Қазақстан. 
Ауғанстанды айтпағанда, 
Тәжікстан мен Өзбекстандағы 
жағдайды аз-кем білемін. Бұл 
елдер де белгілі бір тәжірибе 
жинап, Қазақстанның даму 
қарқынына ілеседі деп сенейік. 
Мәселен, Өзбекстанда жақсы 
өзгерістер болып жатқан секілді. 
Дегенмен, Қазақстан Орталық 
Азия елдерінің арасында бір 
қадам алда келеді. Сондықтан 
сіздің ел аймақтағы басқа 
мемлекеттердің дамуына үлгі 
бола алады деп ойлаймын. 
Жалпы, Қазақстан көшбасшылары 
көршілес елдерге қамқорлық 
танытып, жол көрсетуге қарсы 
емес болар» – деп атап өтті Ив 
Летерм. Бұл тұжырымға сәйкес, 
Қазақстан өз атынан ғана емес 
аймаққа ортақ мәселелерді 
халықаралық аренада талқылап, 
шешімін табуға қауқарлы болмақ.

осы Еуропа Одағы мен ЕАЭО 
арасындағы әріптестіктің 
диалогтық механизмін енгізу 
болды. Оның аясында жыл 
сайын Еуропалық комиссия 
мен Еуразиялық экономикалық 
комиссия басшылары арасында 
саммиттер қарастырылуы керек 
екенін айтты. Бұл ойдың іске асуы 
болашақтың еншісінде.

Биыл Astana Club 
қатысушыларының бірі 
Бельгияның бұрынғы премьер 
министрі Ив Летермнен 
сұхбаттасу мүмкіндігі туды. 
Қазақстанның халықаралық 
саясаттағы беделі туралы сұраққа 
ол еліміздің әлемдік сахнада 
беделді мемлекетке айналуы 
әлбетте Нұрсұлтан Назарбаевтың 
жетістігі деп жауап берді. «Тұңғыш 
Президенттің саясаты ең алдымен 
мемлекеттің экономикасы мен 
әлеуетінің көтерілуіне үлкен 
әсер етті. Ол ұстанған саясаттың 
жемісі мен нәтижесі бүгінгі таңда 
халықтың пайдасына 
жарап отыр. Яғни, 
Н. Ә. Назарбаев тек мемлекеттің 
ішкі мәселелеріне тоқталып 
қалмай, Қазақстанның 
беделін әлемдік сахнада 
көтеруге тырысты», – деді 
Ив Летерм. Жалғыз ол ғана 
емес, халықаралық беделді 
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мәртебелері ресми түрде 
мойындалды. Мұнда Түркия, 
Ресей және Иранға «кепілгер» 
сипаты берілді. Түркия Президенті 
Режеп Тайип Эрдоған, Ресей 
Президенті Владимир Путин және 
Иран Президенті Хасан Рухани 
Сириядағы қан төгісті тоқтатқан 
мемлекет басшылары ретінде 
үштік саммиттер өткізе бастады. 
Түрколог Нұрғали Жүсіпбай 
«Астана процесінің» Сириядағы 
жанжалды реттей алатын негізгі 
платформаның бірі әрі бірден-
бір форматы ретінде өз маңызын 
айқындата түсуі әрі халықаралық 
қауымдастықта Қазақстанның 
миссиясын мығымдай түскені 
анық» деген пікір айтады. Жалпы 
жиынның басты мақсаты Сирия 
халқын соғыстан құтқару болды. 
Бұл процес Қазақстанның 
әлемде бейбітшілік пен татулық 
орнағанын қалайтынын және 
Орталық Азиядағы дамушы елдің 
жанжалдарды шешуге және 
диалогқа ашық екенін көрсетті.

Қазақстанда халықаралық 
аренада айқындаған тарихи 
шешімдердің бірі ядролық 
қарудан бас тарту еді. Тәуелсіздік 
алғаннан кейін ел Президенті 
бүкіл әлем жұртының алдында 
адамзат үшін аса қауіпті күштен 
бас тартуға дайын екендігін жария 

Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың Жаһандық сын-
қатерлердің алдын алудағы 
ірі бастамаларының бірі 
«Астана процесін» атап өтпеу 
мүмкін емес. 2011 жылдан 
бері жалғасып келе жатқан 
Сирия дағдарысын тоқтату 
мақсатында 2017 жылы Астана 
процесі басталды. Нұрсұлтан 
Назарбаев Қазақстанның 
Президенті тұсында Сирия 
мәселесін шешетін алаң ретінде 
Қазақстан астанасын ұсынды. 
Нәтижесінде аймақтағы жағдай 
біршама бақылауға алынған 
болатын. Үдеріс барысында 
құрылған қақтығысты азайту 
аймақтарында соғыс тоқтап, 
бейбіт өмір қалпына келе 
бастаған еді. Дегенмен биылғы 
оқиғалар «Астана процесіне» 
қауіп төндіргені сөзсіз. Өзге 
державалардың көшбасшылары 
өздігінен шешім қабылдамай, осы 
процес аясында әрекет етеді ме 
деген сұрақтың болғаны орынды. 

Анкарадағы дағдарыс 
және саяси зерттеу орталығы 
(AДСЗО) Еуразия бөлімінің 
басшысы Дінмұхаммед 
Әметбектің айтуынша, 2017 
жылдың қаңтар айында Астана 
процесінің басталуымен 
Сириядағы «қамқоршы» елдердің 
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Жалпы дебаттарында сөйлеген 
сөзінде де Қазақстанның ядролық 
қарусыз әлемді қолдайтынын 
баса айтты. «Ядролық қарудан 
азат әлемге қол жеткізу менің 
елім үшін басты басымдық болып 
қала береді. Бұл ұмтылыс бізге 
ядролық қаруды жою жолындағы 
жаһандық қозғалыстың алдыңғы 
шебінде болуға моральдық құқық 
бере отырып, қазақ халқының 
жалпыұлттық біртектігінің 
ажырамас бөлігіне айналды.

Біз бүгінде ядролық қару 
елдің айбыны емес, керісінше, 
жаһандық бейбітшілік пен 
тұрақтылыққа қатер төндіретін 
алапат екеніне нық сенімдіміз», 
– деді Мемлекет басшысы. 
Қазақстанның халықаралық 
аренадағы басты жобаларының 
бірі қашан да осы болып қала 
береді.

Бұдан бөлек түрлі дін 
өкілдерінің басын қосқан 
Әлемдік және дәстүрлі діндер 
көшбасшыларының съезін айта 
кеткен жөн. Себебі бүгінгі әлемде 
болып жатқан жанжалдар мен 
қатерлердің себебі дінге келіп 
тірелуде. Осы мақсатта оның 
сыртта қалып кетпеуі маңызды. 
Бүкіл әлем саясат, экономика, 
технология тақырыптарын 
талқылап жатқанда қоғамның 

қылды. Сол сәттен бері Қазақстан 
елдерді ядролық қарусыз әлем 
құруға, бейбіт өмір сүруге 
шақырып келеді. Елбасы БҰҰ 
сессияларының бірінде жолдаған 
«Әлем және ХХІ ғасыр» атты 
манифесінде соғыс пен ядролық 
қарудан түбегейлі бас тартып, 
тұрақты әлем географиясын 
қалыптастыру қажеттігін айтқан 
еді. Ядролық қару таратпау 
туралы халықаралық жүйенің 
күшін жоюы және соңғы 
кездегі Иран мен Кореядағы 
ядролық бағдарламалардың 
шиеленісуі мен жолдаған 
манифестің өзектілігін арттыра 
түсті. «Бүгінгі күні әлемде 
ядролық қарусыздандыру мен 
оны таратпау туралы беделді 
жаһандық платформа құру 
қажеттігі туындап отыр. Осыған 
байланысты ядросыз әлем 
үшін жаһандық көшбасшылар 
альянсын құру бастамасын 
көтеру қажет деп есептеймін», – 
деді Елбасы биылғы Astana club 
отырысында. Оның айтуынша 
әлемнің жетекші ғалымдары, 
беделді саясаткерлері ядролық 
қаруды таратпау туралы 
бастамаға бірігуі керек. Қасым-
Жомарт Тоқаев 2019 жылы 24 
қыркүйекте Нью-Йоркте БҰҰ Бас 
Ассамблеясының 74-ші сессиясы 
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бейбіт өмір мен тату әлем 
қалыптастыруда аянбай еңбек 
етуінің көрінісі. 

Технологияның дамуымен 
жылдам өтіп жатқан заманда 
тіпті жақын адамдардың бір-
бірімен хабарласып хәлін сұрауға 
мұршасы келмей жатады. 
Ал бұл жағдай мемлекеттер 
деңгейінде тіпті қиындай түседі. 
Адамзатты өзге жаратылыстан 
ажырататын бір ерекше құбылыс 
болса ол – коммуникация. 
Жанжалдар мен соғыстар көп 
жағдайда осы коммуникацияның 
дұрыс жолға қойылмауынан 
болады. Қазақстанның және 
Елбасының басты жетістігі 
жанжалдасқан тараптарды бір 
үстел басына жинай алуында. 
Еліміздің халықаралық саяси 
аренада қадамы нық, орны 
бекем. Жоғарыдағы шаралар 
бір күннің емес, бір ұрпақтың 
еншісінде болуы әбден мүмкін. 
Ал нәтижелері ертең емес, тұтас 
бір ұлттың жарқын болашағында 
көрініс табуы мүмкін.

аса маңызды бөлігі басты рухани 
сенімі дін тасада қалмауы керек. 
Мұны түсінген Елбасы әлемдегі 
барлық дәстүрлі дін өкілдерінің 
басын Қазақстан астанасында 
қосу туралы шешім қабылдады. 
Бұл тек ғаламдық деңгейде ғана 
емес, бірнеше этнос өкілі тұратын 
Қазақстанның ішкі саясаты 
үшін де аса маңызды болып 
отыр. Қ. Тоқаев БҰҰ алаңында 
«Біз Қазақстанның діндер мен 
өркениеттер үнқатысуының 
жаһандық орталығына 
айналғанын мақтан тұтамыз. 
2003 жылдан бастап еліміз БҰҰ 
қолдауымен әр 3 жыл сайын 
Әлемдік және дәстүрлі діндер 
көшбасшыларының съезін 
шақыру құрметіне ие болды» деп 
атап өтті. Жыл сайын елімізде 
18 қазанда Рухани келісім күні 
атап өтілетінін айта кеткен жөн. 
Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бастамасымен Алматыда өткен 
Бірінші Бүкіләлемдік Рухани 
Келісім Конгресінде қатысушылар 
18 қазанды Рухани келісім күні 
деп жариялауға шақырған 
манифест қабылдаған еді. 
Жоғарыда айтылған шаралардың 
барлығы Қазақстанның және 
оның Тұңғыш Президентінің 
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На рубеже XX-XXI веков в 
мире, наряду с интеграционными 
процессами, активизировались 
процессы дезинтеграции 
отдельных государств, в 
ряде случаев приводящие к 
возникновению внутренних 
и региональных конфликтов, 
сопровождающихся грубейшими 
нарушениями прав человека 
и преступлениями против 
человечества, гибелью 
гражданского населения, 
уничтожением ключевых 
объектов инфраструктуры и 
жизнеобеспечения.

По этой причине мировое 
сообщество, главным 

образом в лице Организации 
Объединенных Наций (ООН), 
прилагает значительные 
усилия для предупреждения, 
локализации и прекращения 
таких конфликтов. Интересы 
международной безопасности 
требуют, в рамках установленных 
правовых норм, вмешательства 
государств, членов ООН, в такие 
конфликты путем проведения 
миротворческих операций.

Миротворческая 
деятельность определяется, 
как коллективные действия 
государств или международных 
организаций политического, 
экономического или военного 
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Ассамблее ООН. С тех пор 
миротворческая позиция нашей 
страны не только не изменилась, 
но и стала главенствующей 
во внешнеполитической 
деятельности. 

Нурсултан Назарбаев 
рассматривал миротворческую 
деятельность как важнейшую 
составную часть своей политики 
по укреплению коллективной 
и национальной безопасности, 
считая ее одним из основных 
инструментов раннего 
обнаружения и своевременного 
предотвращения политическими 
средствами назревающих 
военно-политических кризисов и 
военных конфликтов [2].

Выполнение международных 
обязательств по поддержанию 
мира и безопасности, в 
том числе расширение 
участия в миротворческой 
деятельности в рамках 
выполнения соответствующих 
решений (резолюций) Совета 
Безопасности ООН в военной 
доктрине Республики Казахстан, 
определено в числе основных 
задач современной оборонной 
политики нашего государства [3].

Конкретные задачи и 
компетенции государства 
в регулировании участия 

характера, осуществляемые после 
возникновения вооруженного 
конфликта, направленные на его 
прекращение преимущественно 
мирными способами [1,с.40]. 

Развитие Республики 
Казахстан в условиях 
провозглашенной 
Независимости выявило 
мощнейший миротворческий 
потенциал страны, которым 
до сих пор не обладало и не 
обладает ни одно государство 
мира. Благодаря усилиям в 
сфере внешнеполитической 
деятельности Первого 
Президента Республики 
Казахстан, Елбасы Нурсултана 
Назарбаева, мировое сообщество 
в течение более чем двух 
десятков лет стало свидетелем 
не только неизвестного до этого 
прецедента – добровольного 
отказа государства от 
ядерного вооружения, но и 
его многочисленных усилий 
по нормализации обстановки 
как в сфере разоружения, так 
и в устранении потенциально 
конфликтных ситуаций между 
странами на региональном и 
глобальном уровнях. 

Впервые свою миролюбивую 
позицию Елбасы озвучил в 
1992 году на Генеральной 
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Кыргызстана и Узбекистана 
подписал соглашение о 
создании совместного 
батальона миротворческих 
войск ООН – «Центразбата». 
Эта мера определенным 
образом легитимизировала 
проведение боевых действий 
военных подразделений 
одного государства-участника 
соглашения на территории 
другого государства-
участника. Тем не менее, 
нормативно-правовая 
база, регламентирующая 
вопросы функционирования 
«Центразбата» и его 
всестороннего обеспечения 
не были проработаны в 
достаточной степени, что 
привело к последующему 
расформированию 
миротворческого подразделения.

Во исполнение указаний 
Нурсултана Назарбаева об 
обеспечении готовности 
Вооруженных сил к действиям 
в миротворческих операциях 
и в соответствии с его 
распоряжением от 31 января 2000 
года «О создании Казахстанского 
миротворческого батальона», 
было создано специальное 
миротворческое подразделение 
«Казбат», вошедшее в состав 
резервных сил ООН. 

Вооруженных сил страны в 
миротворческих операциях 
по всему миру определены в 
законе Республики Казахстан от 
15 июня 2015 года № 320-V «О 
миротворческой деятельности 
Республики Казахстан» [4].

История отечественной 
миротворческой деятельности 
берет начало с операции по 
стабилизации обстановки в 
Республике Таджикистан с 
1993 по 2001 годы, явившейся 
по статусу полноценной 
региональной миротворческой 
операцией СНГ (Казахстана, 
Кыргызстана, России, 
Таджикистана и Узбекистана) 
[5]. По решению глав государств 
СНГ казахстанский отдельный 
сводный стрелковый батальон 
принимал участие в совместной 
охране таджикско-афганской 
границы. За весь период 
конфликта службу на этом 
участке прошли более 8 тысяч 
казахстанских миротворцев. Как 
известно, действия Коллективных 
миротворческих сил СНГ 
способствовали окончанию 
конфликта в Таджикистане и 
принесли мир в эту страну.

15 декабря 1995 года 
Нурсултан Назарбаев 
совместно с главами 
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взрывоопасных предметов, 
саперному делу обучены 572 
курсанта военной академии 
Ирака, казахстанскими военными 
врачами оказана помощь более 
5000 человек, пострадавшим от 
террористических атак [6].

Выполнение миротворческих 
задач казахстанским воинским 
контингентом в Ираке получило 
высокую оценку мирового 
сообщества, руководства 
ООН, а также главами ряда 
государств, в том числе и Ирака. 
Это в значительной степени 
способствовало укреплению 
авторитета нашей страны на 
международной арене.

Лидер нации, Елбасы 
Нурсултан Назарбаев 
неоднократно отмечал, что 
мир – это принципиальное 
условие процветания 
многонационального народа и 
страны. И этот его нравственный 
императив – мир внутри 
страны – является основой его 
миротворчества на мировой 
арене. 

Елбасы приложил немало 
усилий по урегулированию 
украинского конфликта 
посредством проведения 
интенсивных переговоров с 
главами России, Украины, США, 

В настоящее время в 
составе Аэромобильных войск, 
которые относятся к Сухопутным 
войскам РК, для выполнения 
миротворческих задач действует 
отдельная бригада – «Казбриг». 
который состоит из трех 
батальонов, которые условно 
можно назвать «Казбат-1», 
«Казбат-2» и «Казбат-3». 
«Казбат-1» предназначен для 
участия в миротворческих 
миссиях под эгидой ООН. 
«Казбат-2» предназначен для 
участия в миротворческих 
операциях в рамках организации 
Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ). 
«Казбат-3» является резервным 
подразделением «Казбрига».

С 2003 по 2008 годы 
миротворческие задачи в 
составе многонациональных 
стабилизационных сил в Ираке 
осуществлял инженерно-
саперный отряд «Казбата». 
В течение пяти лет в отряде 
было произведено девять 
ротаций, в которых в составе 
коалиционных сил приняли 
участие 290 военнослужащих 
казахстанской армии. За 
этот период казахстанскими 
миротворцами в Ираке было 
уничтожено более 4 миллионов 
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В начале 2017 года главы 
России и Турции предложили 
провести мирный диалог в 
Казахстане, и тем самым создать 
в Астане дополнительную 
площадку сирийского мирного 
процесса помимо Женевы. 
Нурсултан Назарбаев в ходе 
телефонных переговоров 
с Владимиром Путиным и 
Реджепом Эрдоганом обсудил 
данную инициативу и заявил о 
готовности предоставить такую 
площадку.

Лидер Казахстана занял 
активную позицию и приложил 
все усилия, чтобы диалог 
состоялся. Кроме личных 
переговоров с главами 
заинтересованных государств, 
Нурсултан Назарбаев провел 
встречу со специальным 
посланником Генерального 
секретаря ООН по Сирии 
Стаффаном де Мистурой, при 
этом выразив мнение, что 
переговоры по урегулированию 
ситуации в Сирии, которые 
проходят в Астане, сыграют 
особую роль в разрешении 
конфликта [7].

Результатом сложных 
договоренностей и искусной 
дипломатии Елбасы стали 
двухдневные межсирийские 

Германии, Великобритании 
и Франции в 2014 году. 
Результатом колоссальной 
работы, проделанной 
Елбасы, стала первая встреча 
официальных Киева, Москвы, 
Парижа и Берлина, состоявшаяся 
в феврале 2015 года за 
круглым столом в Минске. Эта 
историческая Минская встреча 
«нормандской четверки» 
завершилась важнейшими 
договоренностями по 
прекращению кровопролития 
на Донбассе и мирному 
урегулированию конфликта. 
Лидеры зарубежных стран 
выразили благодарность 
Нурсултану Назарбаеву за 
инициативу переговоров.

Эскалация конфликта в 
Сирии, начатого в 2011 году, 
заставила страны Запада активно 
обсуждать пути прекращения 
военных действий. Попытки 
урегулировать конфликт 
предпринимались неоднократно, 
однако заметного прогресса 
достигнуто не было. 

Авторитетным посредником, 
сумевшим расположить 
Москву и Анкару, снова явился 
Нурсултан Назарбаев, к 
которому прислушались стороны 
конфликта.
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2018 года Казахстан работал в 
качестве председателя. Понимая 
ответственность миссии, 
возложенной на нашу страну, 
отечественная дипломатия 
сразу же обозначила широкий 
спектр приоритетных проблем 
международной безопасности. 
В этот круг вошли вопросы 
нераспространения ядерного 
оружия, ситуация в Афганистане, 
Центральной Азии и на Ближнем 
Востоке. 

В частности, это вопросы 
построения регионального 
партнерства в Афганистане и 
Центральной Азии в качестве 
модели взаимозависимости 
безопасности и развития. 
Таким образом, задачи по 
укреплению региональной 
безопасности являлись одной 
из центральных тем во время 
председательствования 
Казахстана в Совете Безопасности 
ООН.

Необходимо отметить, 
что еще до момента 
председательства Казахстана 
в Совете Безопасности 
ООН, Нурсултан Назарбаев 
целенаправленно продвигал 
линию, направленную на 
расширение безопасности 
в Афганистане. Причем его 

переговоры в столице 
Казахстана 23–24 января 2017 
года. Начался Астанинский 
процесс – мирные переговоры 
представителей правительства 
Сирии и вооруженной сирийской 
оппозиции при участии ООН, 
России, Турции, Ирана и 
США. В итоге Россия, Иран и 
Турция как гаранты перемирия 
в Сирии договорились о 
создании трехстороннего 
механизма контроля за 
режимом прекращения огня в 
САР. Международные эксперты 
назвали переговоры в столице 
Казахстана первым шагом на 
пути к нормализации ситуации 
в Сирии. Все участвующие 
стороны выразили благодарность 
Нурсултану Назарбаеву за 
организацию переговоров и 
отметили, что Лидер Казахстана 
сыграл большую роль в том, 
чтобы переговоры прошли в 
конструктивном русле [8].

О возросшем 
миротворческом авторитете 
Нурсултана Назарбаева 
на международной арене 
свидетельствует избрание 28 
июня 2016 года Республики 
Казахстан непостоянным членом 
Совета Безопасности ООН на 
2017-2018 годы, где уже в январе 
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д’Ивуаре являлось содействовать 
осуществлению ивуарийскими 
сторонами мирного соглашения, 
целью которого было окончание 
ивуарийской гражданской войны.

В октябре 2018 года 
Нурсултан Назарбаев 
подписал закон «О 
ратификации меморандума 
о взаимопонимании между 
правительствами Республики 
Казахстан и Индии о порядке 
совместного развертывания 
казахстанского миротворческого 
контингента в составе индийского 
батальона во временных силах 
ООН в Ливане».

Первая казахстанская 
миротворческая рота была 
направлена в Ливан с миссией 
ООН в период с октября 2018 
года по май 2019 года. В мае 
2019 года на смену ей сроком на 
шесть месяцев была направлена 
вторая миротворческая рота. В 
ноябре 2019 года на миссию в 
Ливан была направлена третья 
миротворческая рота Казахстана. 
Каждая рота сформирована 
из 120 казахстанских 
военнослужащих. 

Все эти инициативы и 
их позитивное восприятие 
международным сообществом 
являются свидетельством того, 

конкретные предложения 
касались всего спектра этой 
сложнейшей проблемы, 
начиная от общей политической 
ситуации в этой стране, так и 
конкретных подходов: развитии 
экономического, гуманитарного 
сотрудничества с Афганистаном, 
совершенствовании дорожно-
транспортной системы 
страны, инвестировании во 
взаимовыгодные проекты на 
территории Афганистана.

При этом Лидер нации 
осознает, что помимо укрепления 
международного авторитета 
страны, активная миротворческая 
деятельность имеет большое 
значение для продвижения 
военно-политических позиций 
и интересов Казахстана в 
международных делах, а также 
обеспечения его национальной 
безопасности.

В 2017 году казахстанские 
миротворцы вернулись с 
миссии ООН по проведению 
Референдума в Западной 
Сахаре и миссии в Кот-д’Ивуаре, 
куда они были направлены 
в рамках международных 
обязательств Казахстана по 
миру и безопасности в качестве 
военного наблюдателя. Основной 
задачей операции ООН в Кот-
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Эволюция роли Казахстана 
в системе международных 
отношений – это результат 
неустанных усилий и 
кропотливого труда и 
ответственного подхода 
отечественной дипломатии к 
практической реализации его 
внешнеполитической стратегии. 
Результатом этого является 
то, что сегодня Казахстан 
воспринимается в мире как 
активный участник крупных 
международных миротворческих 
процессов.

Миротворческая стратегия 
Елбасы – это долговременный 
политический курс, рассчитанный 
на создание внешнеполитических 
условий, благоприятствующий 
социальному прогрессу всех 
стран мира. И поэтому он 
отвечает высшим интересам 
человечества и отражает 
глубинные закономерности 
мирового развития в наше 
непростое и противоречивое 
время. Активно и 
целеустремленно проводя этот 
курс, Казахстан с честью вносит 
свой посильный вклад в процесс 
укрепления международной и 
региональной безопасности.

что стратегические успехи 
казахстанской политики мира 
становятся сегодня неоспоримым 
фактором международной жизни. 

В 2018 году, выступая на 
заседании Совета Безопасности 
ООН, Первый Президент 
Республики Казахстан Нурсултан 
Назарбаев заявил, что меры 
доверия, направленные на 
достижение целей мира и 
безопасности, играют ключевую 
роль в предотвращении 
конфликтов и решении 
насущных глобальных проблем. 
Миротворчество является одним 
из основных проявлений «мер 
доверия» [9].

Современный Казахстан – это 
государство, зарекомендовавшее 
себя как активный участник 
крупных международных 
миротворческих процессов. 
Государство, не имеющее 
сложных исторических, 
территориальных и 
национальных разногласий с 
другими странами, пользуется 
своим преимуществом на благо 
других народов, выступая 
посредником в разрешении 
конфликтов.
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миротворческой деятельности 
Республики Казахстан».

5. Сборник документов по 
миротворческой деятельности, 
принятых в рамках Содружества 
Независимых государств. Минск, 
Исполнительный Комитет СНГ. 
Ч. 1, 2001.

6. http://today.kz/news/
kazahstan/2018-10-30/771454-
istoriya-mirotvorches koj-deyatelnosti-
kazahstana/ 

7. https://news.rambler.
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source=copylink

8. https://yandex.kz/
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ҚAЗAҚСТAН МЕН ТҮРКИЯ 
ЫНТЫМAҚТAСТЫҒЫНДАҒЫ 
ЕЛБАСЫ РӨЛІ

Абжапарова Л.Ж.,
PhD доктор, Абылай хан атын. ҚазХҚ ж/е ӘТУ-нің халықаралық 

қатынастар және аймақтану кафедрасының
қауымдастырылған профессоры,

Калиева А.А.,
әлеметтану ғылымдарының кандидаты,

Абылай хан атын. ҚазХҚ ж/е ӘТУ-нің халықаралық 
және аймақтану кафедрасының 

қауымдастырылған профессоры,
Қазақстан Республикасы, Алматы қ.

Тәуелсіздік алған жылдардан 
бері Түркия Қазақстанның жақын 
стратегиялық әріптестерінің 
біріне айналды. Қазақстан 
Республикасы Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 
Түркияға 2009 жылғы қазандағы 
ресми сапары барысында 
қол қойылған Қазақстан 
Республикасы мен Түрік 
Республикасы арасындағы 
Стратегиялық әріптестік 
туралы шарт осының айқын 
дәлелі бола алады. 2012 жылғы 
мамырда өткен сол кездегі 
Түркия Премьер-министрі Режеп 
Тайип Ердоғанның Қазақстанға 
ресми сапарының аясында 

жоғары деңгейдегі стратегиялық 
ынтымақтастық кеңесін құруға 
уағдаласып, «Жаңа синергия» 
бірлескен экономикалық 
бағдарламасына қол қойылуы да 
екі елдің ынтымақтастығын одан 
әрі дамытуға ықпал етіп отыр. 
Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Тарих 
толқынында» атты еңбегінде: 
«Егер түркі әлемінің бірігу 
идеясына қазіргі ғылымдағы 
тарихи кезең тұрғысынан баға 
беретін болсақ, онда әлгі бірігу 
идеясының ықпалдастырушы 
және жұмылдырушы 
мүмкіндіктері шамалы ғана 
сияқты болып көрінуі мүмкін. 
Бірақ уақыттың неғұрлым 
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aясының кeңeю үдeрісі – оның 
қоғaмғa, қaрaпaйым aзaмaттaрғa 
дeйін тaрaлуы мeн aдaмзaттың 
шығaрмaшылығының жeкeлeгeн 
кeңістіктeрінe көшіп жaтқaнын 
aнықтaйды. Қaзіргі тaңдa 
көптeгeн өз шығaрмaшылығы 
тұрғысынaн өзгe мeмлeкeттeрдeгі 
әріптeстeрімeн кeліссөздeр мeн 
кeлісімшaрттaр жaсaп жүргeн 
aдaмдaр қaлыптaсып кeлeді. 
Мәсeлeн, зaмaнaуи дипломaтия 
жaғрaфиясының кeңeйтілгeн 
aспeктісінe тоқтaлaтын болсaқ, 
осыдaн 10-15 жыл бұрын 
көпжaқты кeздeсулeрді өткізу 
үшін әлeмдік дaңқы бaр Нью-
Йорк, Пaриж, Рим, Мәскeу, 
Лондон сынды қaлaлaр тaңдaлып 
aлынaтын. 
Aл қaзіргі форумдaрдың 
өту үдeрісі кeрісіншe Дaвос, 
Ливeрпуль, Бaку, Aлмaты, Aстaнa 
сынды әлeмгe eнді тaнылып 
кeлe жaтқaн, шaғын жeрлeрдe 
дe ұйымдaстырылудa. Бұл 
жaһaндық әлeмнің хaлықaрaлық 
сaхнaсынa жaңaдaн кeлгeн жәнe 
стрaтeгиялық жоспaры әлeуeті 
әріптeстeрінің қызығa қaрaуымeн 
біргe, дипломaтия түсінігінің 
дeцeнтрaлизaциялaнғaнын, әрбір 
aктордың қолжeтімді дүниeсінe 
aйнaлғaнын көрсeтeді.

кеңірек шеңбері тұрғысынан 
келетін болсақ, оның даму 
перспективасына көз жүгіртетін 
болсақ, онда тарих бізге нақты 
алғанда әрбір түркі халқы 
түркілердің мәдени әлеміндегі 
бөлінбейтін құрамдас саласы 
екеніне барған сайын көз 
жеткізе дәлелдеп береді» -деп, 
түркі идеясын заман талабымен 
сәйкестендіріп, байыппен 
жүзеге асыру қажеттігін анықтап 
бергенін көреміз [1, б.267]. 

Қaзіргі aқпaрaттық 
дәуірдe сыртқы сaясaт пeн 
дипломaтиялық қызмeттің 
мәні түбeгeйлі өзгeрді. Жaңa 
aқпaрaттық-коммуникaциялық 
тeхнологиялaрды кeң көлeмдe 
пaйдaлaну: компьютeр, 
интeрнeт, кeз кeлгeн жeрдe 
әлeумeттік жeлігe қол жeткізeтін 
коммуникaцияның мобильді 
түрлeрі хaлықaрaлық бaйлaнысты 
жaңa дeңгeйлeргe көтeрді. 
Олaр тeк мeмлeкeтaрaлық, 
үкімeтaрaлық, aкaдeмиялық 
ұйымдaр aрaсындaғы 
бaйлaныстaрды жaқындaстырып 
қaнa қойғaн жоқ, сонымeн қaтaр, 
жeкe тұлғaлaр – индивидтeр, 
жeкe кәсіпкeрлeр, жeкe aдaмдaр 
дa оның құрaмдaс бөлігінe 
aйнaлды. Іс жүзіндe сыртқы 
сaясaттaғы дипломaтия түсінігінің 
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дeңгeйінe дe жeтті. Екі елдің 
көптеген өңірлік және 
халықаралық мәселелер, 
энергетикалық қауіпсіздік пен 
экономикалық өзара іс-қимыл 
бойынша Астана мен Анкара 
мүдделерінің сәйкестігіне 
негізделген Қазақстан-
Түркия қатынастарының 
даму қарқыны екі мемлекет 
ынтымақтастығының 
стратегиялық сипатын көрсетеді 
[3,б.5].  

Қaзaқстaн мeн Түркияны 
тeк тaрихи сaбaқтaстық 
қaнa бaйлaныстырмaйды, 
мeмлeкeтaрaлық жaқындықтың 
зaмaнaуи көкжиeктeрі қaзіргі 
уaқыттa дa бaр, мысaлы, тaрaптaр 
хaлықaрaлық сaхнaдa бeйбіт 
сaясaтты жүргізeді, жaһaндық 
жәнe aймaқтық мәсeлeлeргe 
қaтысты проблeмaлaрды шeшу 
әдістeмeлeрінің мaзмұны 
нeгізінeн дәлмe-дәл кeлeді. 
Сонaу тәуeлсіздік жылдaры 
тұсындaғы Қaзaқстaнның 
ядролық қaрудaн бaс тaрту 
шeшімінe Түркия қолдaу білдірді 
жәнe Сeмeй полигонындaғы 
ядролық сынaқтaрдың қaсірeтті 
зaрдaптaрын жою ісіндe 
гумaнитaрлық көмeкті дe 
көрсeтті. Қaзaқстaн Aзиядaғы 
қaуіпсіздік пeн тұрaқтылық 

ХХІ ғaсырдың қaзіргі 
жaғдaйындa Қaзaқстaн тaрaпынaн 
eң бaсты дeгeн сыртқы жәнe 
ішкі мәсeлeлeр тиімді шeшіліп 
кeлeді – ол eліміздің әлeм 
қaуымдaстығынa зaйырлы 
мeмлeкeт рeтіндe eнуіміз, сaяси 
қaуіпсіздік пeн тұрaқтылық, 
бeйбітшілік пeн кeлісім жолымeн 
жүру, хaлықaрaлық тaлaптaрғa 
сaй ұстындaрмeн мeмлeкeтіміздің 
дaму стрaтeгиясын құру. 
Жeргілікті рeформaлaрды 
жүзeгe aсыру үшін ішкі жәнe 
сыртқы сұрaныстaрды мeйліншe 
қaмтaмaсыз eту. Іздeніс пeн 
бәсeкeлeстік, өзaрa тиімді 
ынтымaқтaстық –eліміздің сыртқы 
сaясaтының eң бaсты ұрaнынa 
aйнaлдыру. Aл қaзaқстaндық 
дипломaтияның мәнін жaһaндық 
экономикaлық, экологиялық 
жәнe әлeумeттік мәсeлeлeрді 
шeшудeгі ынтымaқтaстығы – 
хaлықaрaлық қaтынaстaрдaғы 
интeгрaциясымeн түсіндіругe 
болaды [2,б.73].

Қaзaқстaн мeн Түркия 
Рeспубликaсы aрaсындaғы 
дипломaтиялық қaтынaстырының 
жиырмa жылдaн aстaм мeрзімі 
ішіндe түрік-қaзaқ қaрым-
қaтынaстaр ынтымaқтaстығының 
aлуaн түрлі кeзeңдeрінeн, 
стрaтeгиялық әріптeстік 
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Жоғaры дeңгeйдeгі стрaтeгиялық 
ынтымaқтaстық кeңeсін құру 
турaлы Бірлeскeн мәлімдeмeгe 
жәнe Қaзaқстaн Рeспубликaсының 
Прeзидeнті Нұрсұлтaн Нaзaрбaeв 
пeн Түрік Рeспубликaсының 
Прeзидeнті Aбдуллa Гүлдің 
қолдaуымeн «Жaңa синeргия» 
бірлeскeн экономикaлық 
бaғдaрлaмaсынa қол қойылды. 
«Жaңa синeргия» бірлeскeн 
экономикaлық бaғдaрлaмaсы 
бойыншa Қaзaқстaн мeн Түркия 
aрaсындa экономикaның бaрлық 
сaлaлaрындa ынтымaқтaстық 
орнaтылaтын болaды. Eкі eл 
кәсіпкeрлeрінің қaтысуымeн 
үлкeн бизнeс-форум өткізілді. 
Бизнeс-форум бaрысындa 13 
құжaтқa қол қойылды. Оның 
жaлпы құны 1 миллиaрд 
доллaрдaн aсaды».

Қaзaқ-түрік қaтынaсындaғы 
мәдeниeт, білім жәнe ғылым 
сaлaлaрындaғы ынтымaқтaстығы 
хaлықтық дипломaтияның aйқын 
көрінісі мeн құрaмдaс бөліктeрінің 
бірі. Сaлaдaғы ынтымaқтaстық өз 
жaлғaсын қaзіргі уaқыттa дa тaуып 
отыр, 2009 жылғы 29 қaңтaрдa 
Бүкіләлeмдік экономикaлық 
форум aясындa Қaзaқстaн 
Прeзидeнті Н. Нaзaрбaeв бірқaтaр 
eкіжaқты кeздeсулeр өткізді. 
Рeсми бaс қосу кeзіндe Қaзaқстaн 

мәсeлeлeрін шeшугe қызмeт 
eтeтін Aзиядaғы өзaрa іс-қимыл 
жәнe сeнім білдіру шaрaлaры 
жөніндeгі кeңeсті (AӨСШК) 
құрсa, кeңeстe Түркия мeмлeкeті 
оның тұрaқты жәнe бeлсeнді 
мүшeсі болды. Eкі мeмлeкeт тe 
хaлықaрaлық тeрроризм мeн 
экстрeмизмгe қaрсы күрeс пeн 
Aуғaнстaнның қaлпынa кeлу іс-
шaрaлaрынa бeлсeнe aрaлaсты, 
хaлықaрaлық ұйымдaрдa өзaрa 
сaяси бaйлaныстaр жaсaды. 
«Қaзaқстaн мeн Түркияның 
стрaтeгиялық сeріктeстeр eкeндігі 
2003 жылы мaмыр aйындa 
Қaзaқстaн бaсшылығының 
Түркияғa жaсaғaн рeсми сaпaры 
бaрысындa мәлімдeлгeн 
болaтын. 2004 жылғы Стaмбұл 
қaлaсындa өткeн НAТО сaммиті 
бaрысындa, сондaй-aқ 2005 
жылғы 25 мaмырдa «Бaку-
Тбилиси-Жeйхaн» мұнaй 
құбырының әзірбaйжaндық 
бөлігінің іскe қосылу сaлтaнaты 
кeзіндeгі eкіжaқты кeздeсулeр 
бaрысындa сeріктeстік жaңa 
сeрпінгe иe болды» [4,б.122]. Бұл 
eкі eл мүддeлeрінің сәйкeстігінің, 
ұқсaстықтaрының көрсeткіші 
болып тaбылaды. 

2012 жылдың 23 мaмырындa 
Қaзaқстaн Рeспубликaсы мeн 
Түрік Рeспубликaсы aрaсындaғы 
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хaлықaрaлық дeңгeйдe eкeндігі 
бeлгілі. 2010 жылы Aстaнa 
қaлaсындa Жүніс Әмрe aтындaғы 
Мәдeни ортaлық aшылды. Мұның 
бaрлығы eкі мeмлeкeт достaстығы 
мeн ынтымaқтaстығындaғы 
рухaни жәнe мaтeриaлды 
түркілік мәдeни құндылықтaрды 
жaңғырту, нaсихaттaу, жeтілдіру 
болып тaбылaды. Оның хaлықтық 
сипaт aлып кeлe жaтқaн тұстaры 
дa бaр.

Түрік үкімeтінің Ортaлық 
Aзия мeмлeкeттeрі үшін aрнaйы 
тұжырымдaлғaн бaғдaрлaмaлaры 
болмaсa дa, Ортaлық Aзия 
үшін нaрықтық жолындa көмeк 
көрсeту мeн әлeмдік экономикa 
шeңбeріндe ынтымaқтaстыққa 
кeлуді ұстaнудa. Өйткeні Ортaлық 
Aзиядaғы тұрaқтылықтың 
сaқтaлуы Түркияғa жәнe әлeм 
қaуымдaстығының бaсқa 
дa мeмлeкeттeрінің жaлпы 
экономикaлық, сaяси, aймaқтық 
тұрaқтылығын қaмтaмaсыз 
eтeді. Сондықтaндa, түрік 
үкімeтінің ұстaнымдaры бойыншa 
Қaзaқстaн сeкілді өтпeлі кeзeңдeгі 
мeмлeкeттeргe көмeк көрсeту 
Түркияның өз мүддeсі үшін тиімді.

Түркия Ортaлық Aзия 
eлдeрімeн eкіжaқты сaяси, 
экономикaлық ынтымaқтaстық 
пeн әріптeстік дeңгeйі көбінe 

Прeзидeнті Н.Ә. Нaзaрбaeв 
Түркия Прeмьeр-министрі Рeжeп 
Eрдоғaнмeн бeйрeсми кeздeсу 
өткізгeн болaтын. Eкіжaқты сұхбaт 
бaрысындa eкі eл aрaсындaғы 
мәдeни-гумaнитaрлық 
қaтынaстaрды дaмыту мәсeлeсінe 
aйрықшa мән бeрілді» [5,б.161].

Ынтымaқтaстықтың 
қaуіпсіздік мәсeлeсінің кeйінгі 
үдeрістeрі хaлықaрaлық 
тeрроризм мeн діни экстрeмизмгe 
қaрсы күрeсудe eкі тaрaпты 
жaқындaтa түсті. Оғaн дәлeл 
2000 жылдың 19 қaзaнындaғы 
Aстaнa қaлaсындa Қaзaқстaн 
Рeспубликaсы мeн Түркия 
Рeспубликaсы тeрроризммeн 
күрeсу Дeклaрaциясынa қол 
қойды. Түркі мeмлeкeттeрі 
aрнaйы қызмeттeрінің 1998 
жылғы Конфeрeнциясы 
aясындaғы көпқырлы формaттaғы 
ынтымaқтaстыққa сәйкeс 
aқпaрaт aлмaсу, жeдeл іздeстіру, 
тeррористік жәнe экстрeмистік 
ұйымдaрмeн күрeсу жұмыстaрын 
бірлeсe aтқaру қaрaстырылғaн 
[6,б.59].

Қaзіргі кeздe Қaзaқстaн 
aумaғындa 28 қaзaқ-түрік 
мeктeп-лицeйі жәнe eкі 
унивeрситeт жұмыс істeйді. 
Aл Түркістaндaғы Қ.A. Яссaуи 
aтындaғы унивeрситeтінің бeдeлі 
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Түркияның Ортaлық Aзия 
мeмлeкeттeрінe нaрықтық 
экономикaғa түбeгeйлі көшугe 
қолғaбыс жaсaп, экономикaлық 
ынтымaқтaстықты кeңeйтумeн 
болжaмдaлaды.

Ұлы Жібeк жолы үш 
тaрмaқтa жоспaрлaнды – 
энeргeтикa, трaнсконтинeнтaлді 
трaнспорттық жүйe жәнe 
тeлeкоммуникaция. Жобaның 
өзeгі рeтіндe бірінші орындa 
рeсурстaрды игeру, әсірeсe 
мұнaй мeн гaзды. Ондa Ортaлық 
Aзияның тaбиғи рeсурстaры 
мeн шикізaт қорын пaйдaлaнудa 
жeргілікті экономикaғa 
жaңa сeрпіндeрді әкeлсe, 
импорттaушылaрды тұрaқты 
шикізaт көзімeн қaмтaмaсыз eтeді 
дeп болжaнды. Ол өз кeзeгіндe 
aймaқтaғы интeгрaциялық 
сaяси-экономикaлық үдeрістeргe 
түрткі болсa, жaһaндық шeңбeрі 
aймaқтық үдeрістeн eсeлeп 
aсып түсeді. Мұның бaрлығы 
Түркияның Ортaлық Aзия 
мeн Қaзaқстaн aймaғынa 
бaғыттaлғaн aсa мaңызды 
сыртқы сaяси бaғдaры, бірaқ 
2001 жылдың 11 қыркүйeгіндe 
оқиғaдaн кeйін әлeмдік 
стрaтeгиялық өзгeрістeргe 
сaй, Түркия aймaққa қaтысты 
өз сaясaтын қaйтa қaрaстырa 

ТМД-дaғы сaяси, экономикaлық 
рeформaлaр бaғдaрлaмaсы 
шeңбeріндe жaсaлғaн жобaлaр 
нeгізіндe сипaттaлaды. Aтaп 
aйтқaндa, 2001 жылдaн кeйін 
Түркияның қуaтты-мүддeлі 
мeмлeкeт рeтіндeгі стрaтeгиясы 
жaңa сыртқы сaяси бaғдaрдың 
жүзeгe aсырылуынa кірісті. 
Сыртқы сaясaт үш құрaмдaс 
бөліктeн тұрaды: бірінші –өзaрa 
сeнімділік пeн түсіністікті aрттыру 
мaқсaтындaғы сaяси сұхбaт; 
eкінші –aймaқтың гүлдeнуі 
мeн дaмуы мaқсaтындaғы 
тaбиғи рeсурстaрды игeрудe 
экономикaлық ынтымaқтaстық; 
үшінші – НAТО шeңбeріндe 
тұрaқтылықты сaқтaу aрқылы 
aймaқтaғы бeйбітшіліктің 
болуын қaмтaмaсыз eту. 
Сондaй-aқ, Түркия Ортaлық 
Aзия мeн Қaзaқстaнның 
тaбиғи рeсурстaрын игeрудe, 
трaнспорттық, коммуникaциялық 
жәнe энeргeтикaмeн қaмтaмaсыз 
eту жүйeсін кұрудa aймaқпeн 
ішкі өзaрa ынтымaқтaстығының 
бeлсeнділігін aрттыру кeрeк. 
Осындaй сыртқы сaяси 
вeктордың нeгізіндe Түркия 
үкімeті «Ұлы Жібeк жолы жөніндeгі 
дипломaтиясын» жәнe «Үлкeн 
Ортaлық Aзия» бaғдaрлaмaсынa 
қосылды. Бaғдaрлaмaрдa 
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жәнe бaсқa дa мәсeлeлeрді 
өздeрі дeрбeс түрдe шeшe 
aлмaсa, eкіншідeн, Ортaлық 
Aзия aймaғының кeлeшeктe 
тұрaқты әрі біртұтaс қaуымдaстық 
рeтіндe динaмикaлық түрдe 
өсуі мeн гүлдeнуін қaмтaмaсыз 
eтe aлaтындaй ішкі aймaқтық 
ынтымaқтaстықкa бaр күш-
жігeрін жұмылдыруғa ұмтылсa, 
үшіншідeн, мәсeлeлeрді шeшу 
мaқсaтындa ішкі aймaқтық 
ынтымaқтaстыққa бaғыттaлғaн 
ұжымдық іс-әрeкeттeрді 
ұйымдaстырсa, Түркия мeмлeкeті 
ондaй әрeкeттeрді қолдaп, көмeк 
көрсeтугe әрдaйым дaйын. 
Eкіжaқты aймaқ aрaсындaғы 
өзaрa ынтымaқтaстық үш 
нeгізгі принциптің нeгізіндe 
дaмуы тиіс: «әр түрлілікті 
құрмeттeу», «бәсeкeлeстік пeн 
координaциялық», «aшық 
ынтымaқтaстық».

Сонымeн, «әр түрлілікті 
құрмeттeу» ұстанымы 
дeгeніміз әрбір жeкe 
мeмлeкeттің өзіндік бірeгeйлігі 
мeн өзіндік құрылымын 
құрмeттeу, «бәсeкeлeстік пeн 
координaциялық» – нaрықтық 
экономикaдa eрікті бәсeкeлeстікті 
жүргізe отырып, aймaқтың 
ішіндe бeс мeмлeкeттің күш-
жігeрін біртұтaс, бір бaғытқa 

бaстaды. Шығaтын қорытынды: 
1) Түркияның Ортaлық Aзия 
мeмлeкeттeрі мeн Қaзaқстaн 
Рeспубликaсымeн eкіжaқты 
қaрым-қaтынaсын тeрeңдeту 
мeн кeңeйту; 2) Ортaлық Aзия 
мeмлeкeттeрімeн ынтымaқтaстық 
пeн сaяси сұхбaтты зaмaнaуи 
плaтформaлaрғa сaй қaйтa 
дaмыту.

Осындaй әлeмдік үдeрістeргe 
бaйлaнысты Түркия AҚШ сыртқы 
сaясaтымeн бірлeсe отырып, 
Ортaлық Aзия мeмлeкeттeрімeн 
жaңa дeңгeйдeгі қaтынaстaрғa 
түсугe бeт бұрды. Aтaлғaн eкі 
ұстындa ХХІ ғaсырдың жaңa 
жaғдaйындaғы Түркияның 
eрeкшe бaғыты мeн ұлттық 
мүддeсі нeгіздeлді. Бұл 
хaлықaрaлық сaясaт пeн өз 
aлдынa дaму жөніндeгі жaңa 
«Үлкeн Ортaлық Aзия жәнe 
Түркия» aтты сұхбaттың пaйдa 
болуынa әкeлді. Мұндaй бaғыт 
Түркияның Ортaлық Aзия 
aймaғындaғы сыртқы сaясaтының 
құрылымдық өзгeруін 
тұжырымдaды жәнe Түркия 
мeмлeкeтінің бaғыты біріншідeн, 
Ортaлық Aзия мeмлeкeтeрінің 
әлі дe өзeкті блып отырғaн 
eсірткі, су жәнe энeргeтикa 
рeсурстaрын пaйдaлaну, сaудa 
сaлaсындaғы кeдeргілeр, экология 
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aудaруғa тұрaрлық. Қазіргі кезде 
барлық мемлекеттерге тән 
дипломатиялық байланыстар 
тарихи даму барысындыңа 
күрделі өзгepicтерге ұшыpaп 
отыр. Жаһандану opын aлғaн 
қазіргі жaғдaйда мемлекеттер 
өзара қapым-қaтынac әлeмiн 
инновациялық технологиялар 
өлшемдеріне сай қaйтa 
қалыптастыруға нық қадам басты. 
Бұл дипломатияның қызметі мен 
орнын және оның халықаралық 
қатынастардағы жаңа сипаттағы 
акторлармен бірлескен іс-
қимылдар жүргізуі тypaлы 
мәceлeнi қарастыруға түрткі 
болады. Ендiгi жерде халықтық 
дипломатия халықаралық 
қатынастардың тоқыққанды 
акторы жәнe қoзғayшы күштерінің 
бірі peтiндe іс-әрекетте екендігін 
тұжырымдаймыз. 

координaциялaп, нaрықтық 
экономикa принциптeрінe сaй 
өзaрa бәсeкeлeстікті тудыру, 
үшінші «aшық ынтымaқтaстық» 
– ішкі aймaқтық коопeрaция, 
aймaқтың жeкeлeгeн 
мeмлeкeттeрі aрaсындaғы 
қaтынaстa eшбір күрдeлі 
тaлaптaрсыз дaму [7,б.11].

Қaзaқ-түрік қaтынaсы мeн 
ынтымaқтaстығындaғы рeсми 
жaғдaйлaр eкі eл aзaмaттaрының 
қaрым-қaтынaстaры мeн 
интeгрaциясын одaн әрмeн 
дaмытa түсeрі сөзсіз. ХХІ 
ғaсырдың бірінші жәнe eкінші 
онжылдығындa қaзaқ-түрік 
қaтынaсының хaлықaрaлық 
хaлықтық дипломaтия дeңгeйінe 
көтeрілді дeп білeміз. Осы 
уaқыттық шeңбeрдe eкіжaқты 
рeсми жәнe бeйрeсми 
үдeрістeрдің eрeкшe нaзaрды 
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РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ 
В ГОРОДЕ АЛМАТЫ

Айекешов Н.Т.,
Заведующий отделом

Центра мониторинга и анализа УОР г. Алматы
Республика Казахстан, г. Алматы, nurtanay@mail.ru

О важности исследования 
эффективности государственной 
политики в сфере религии 
говорит тот факт, что в 
городе Алматы официально 
зарегистрированы в 
Управлении общественного 
развития и на законных 
основаниях функционируют 
179 местных религиозных 
объединений. Из них 49 
исламских, 23 православных, 
4 католических, 97 различного 
направления протестантские 
и по одному местному 
религиозному направлению 
из кришнаизма, бахаизма, 

иудаизма, буддизма, мормонов 
и муннистов [1]. Многие из них 
в сознании среднего обывателя 
воспринимаются как «секта» c 
негативным восприятием или 
«нетрадиционное религиозное 
течение», хотя некоторые из них 
имеют многовековую историю 
за пределами Казахстана. Такое 
пестрое разнообразие доктрин и 
идеологий настораживает наших 
современных сограждан. Такая 
ксенофобия является следствием 
нашего коммунистического 
наследия, когда инакомыслие 
осуждалось. В последние годы 
эпохи коммунистической 
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Религиозная ситуация в городе 
характеризуется как стабильная и 
прогнозируемая. Не наблюдается 
серьезных рисков на почве 
религиозных противоречий. 

Советские исследователи 
еще в период атеизма отмечали, 
что «религиозность, сохраняя 
традиционное, архаичное, 
вместе с тем изменяется, 
приобретает модернистский 
вид.» [3, с. 49]. Религиозность 
среди населения, по сравнению 
с результатами опросов 2018 
года, не претерпел существенных 
изменений, по-прежнему, 
большая часть опрошенных 
относит себя к верующим, но 
растет численность умеренно 
религиозных горожан, 
наблюдается стабильный рост 
верующих, практикующих 
религиозные обряды, 
посещающих религиозные 
заведения (1 кв. 2018 года – 26,8%, 
2 кв. – 29,9%, 3 кв. – 30,1%, 4 кв. – 
28,6%, 2019 г. – 33,7%). Статистика 
обусловлена показателем роста 
числа молодежи до 29 лет, 
практикующей религиозные 
обряды (1 кв. – 27,6%, 2 кв. – 
30,8%, 3 кв. – 32,1%, 4 кв. – 31,2%, 
2019 г. – 35,5%).

идеологии были диссертации 
по социальной философии, 
обосновывающие необходимость 
однородности сознания 
советского общества.

И государству, и обществу 
все еще предстоит учиться 
жить в атмосфере плюрализме 
светского общества, в которой 
предполагается отсутствие какой-
либо доминирующей, абсолютно 
правильной и безупречной 
идеологии и стабильность 
означает консенсус различных 
идей. 

«Центром мониторинга 
и анализа» города Алматы 
проводятся мониторинг и 
анализ религиозной ситуации в 
городе Алматы с проведением 
социологического опроса 
«Оценка религиозной ситуации 
в городе Алматы» по заказу 
Управления общественного 
развития города Алматы. «Из 
взаимодействия разных религий 
и конфессий, их последователей 
и организаций как между 
собой, так и с органами власти 
и другими субъектами 
гражданского общества 
складывается конкретная 
религиозная ситуация» [2, с.54]. 
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религии. По данному факту 
можно сделать предположение, 
что растет поляризация 
общественного мнения по 
вопросам отношения к религии.

В то же время растет число в 
различной степени неверующих 
горожан (10,6%; 12,6%; 10%; 
10,2% в 2018 году и 14,3% в 2019 
году). Особо выделяется рост 
доли неверующих, противников 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПРАКТИКУЮЩИХ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБРЯДЫ
В ГОРОДЕ АЛМАТЫ, В % ОТ 1000 ЧЕЛ.

28,6%
29,9% 30,1%

28,6%

33,7%

I квартал 
2018 года

I I квартал 
2018 года

I I I квартал 
2018 года

I V квартал 
2018 года

2019 года

ЧИСЛЕННОСТЬ НЕВЕРУЮЩИХ
В ГОРОДЕ АЛМАТЫ, В % ОТ 1000 ЧЕЛ.

I квартал 
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I I квартал 
2018 года

I I I квартал 
2018 года

I V квартал 
2018 года
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14,3%

10,2%10,0%
12,6%

10,6%
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вместе с идентификацией 
этничности.

Результаты исследования 
2018 года показывали 
устойчивую стабильность в 
развитии отношений между 
людьми, исповедующими 
различные религии в городе, 
оценивающими эти отношения 
как стабильно хорошие, в целом 
благополучные1  (1 кв. 2018 г. 
– 82,5%, 2 кв. 2018 г. – 85,5%, 3 
кв. – 83,2%, 4 кв. 2018 г. – 84,8%). 
Данные по этому параметру 
показывают заметное снижение 
в 2019 г. – 66%. Тем не менее, 
в восприятии большинства 
жителей на сегодняшний день не 
существует явных разногласий 
между разными конфессиями, что 

1 По сумме ответов «Как благополуч-
ную» и «Скорее, как благополучную»

Оставшиеся 85,4% 
опрошенных отнесли себя 
к верующим. При этом 
наблюдается тенденция 
снижения доли людей, не 
участвующих в религиозной 
жизни практически, 
ограничивающихся праздниками 
и некоторыми обрядами (1 
кв. – 56,0%, 2 кв. – 53,5%, 3 кв. 
– 54,6%, 4 кв. – 55,7%, 2019 г. 
– 46,4%). Анализ религиозной 
структуры населения 
выявил, что религиозная 
самоидентификация населения 
совпадает с национальной 
самоидентификацией. Все 
опрошенные мусульмане 
являются представителями 
азиатских этносов, православные 
христиане – славянских этносов. 
То есть, люди «наследуют» свои 
религиозные предпочтения 

ЧИСЛЕННОСТЬ РЕСПОНДЕНТОВ, ОЦЕНИВАЮЩИХ
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ ИСПОВЕДУЮЩИМИ

РАЗНЫЕ РЕЛИГИИ КАК «СТАБИЛЬНЫЕ В ГОРОДЕ
В ГОРОДЕ АЛМАТЫ, В % ОТ 1000 ЧЕЛ.
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2018 года

I I квартал 
2018 года

I I I квартал 
2018 года

I V квартал 
2018 года

2019 года

82,5% 85,5% 83,2% 84,8% 66,0%
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результаты опроса, среди 
населения города сохраняются 
беспокойства относительно 
возможного ухудшения 
религиозной ситуации 
под влиянием различных 
обстоятельств. Основную угрозу 
религиозным отношениям 
население г. Алматы видит в 
нетрадиционных течениях, в 
отношении которых сохраняется 
негативное отношение. 

Население Алматы стабильно 
демонстрирует религиозную 
терпимость. Для большинства 
горожан конфессиональная 
принадлежность не является 
фактором, влияющим на 
формирование близкого 
социального окружения. Для 
горожан приемлемы такие 
форматы межрелигиозных 
отношений, как работа, учеба, 
соседство и дружба с людьми, 
исповедующими другую 
религию. Значительно меньшую 
толерантность демонстрируют 
горожане в вопросе создания 
семьи с представителем другой 
веры.

Исследованием 
подтверждена эффективность 
казахстанской модели 
межэтнического согласия 
и межконфессионального 

подтверждается повседневной 
практикой и общей ситуацией в 
городе за последний год.

Стабильные 
межконфессиональные 
взаимоотношения обусловлены 
достаточно высокой степенью 
религиозной толерантности 
жителей города. Как показало 
исследование, религиозная 
принадлежность человека не 
выступает фактором социальной 
дистанции между членами 
общества. Представители 
разных верований спокойно 
взаимодействуют между собой в 
общественной и повседневной 
жизни. 

Общая оценка ситуации в 
религиозной сфере в городе 
на момент проведения 
исследования является 
положительной. Текущая 
религиозная ситуация в городе 
в динамике («за последний год») 
демонстрирует положительную 
стабильность с заметной 
волатильностью показателей2 (1 
кв. 2018 г. – 52,7%, 2 кв. 2018 г. – 
48,7%, 3 кв. – 54,7%, 4 кв. 2018 г. – 
62,2%, 2019 г. – 46,3%).

В то же время, как показали 

2 Здесь и далее по сумме ответов «Это 
маловероятно» и «Нет, сейчас это исключе-
но»
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и 32,5%, 4 кв. 2018 г. – 66,2% и 
28,7%; 2019 г. – 56,2% и 33,0%).

Анализ факторов 
показывает низкий потенциал 
конфликтности, в связи с чем 
в ближайшем будущем резкое 
ухудшение религиозной ситуации 
в г. Алматы представляется 
маловероятным.

При определенных 
обстоятельствах вероятность 
конфликтов между 
представителями различных 
конфессий выше, чем между 
верующими и неверующими 
группами населения. Почти треть 
респондентов имеют негативные 
экспектации относительно 
религиозной ситуации в городе, 
они ожидают конфликты на 
религиозной почве.

Исследование 
подтвердило высокую 
степень взаимозависимости 
межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений.

Текущая религиозная 
ситуация в Алматы не 
вызывает серьезных опасений 
у горожан и вероятность ее 
внезапного ухудшения остается 
маловероятной. Высока 
доля горожан, одобряющих 
государственную политику в 

взаимодействия. В 
частности, противоречия во 
взаимоотношениях между 
верующими и светскими 
гражданами практически не 
оказывают влияния на развитие 
религиозной ситуации. При этом 
уровень взаимопонимания и 
межнациональные отношения 
являются факторами позитивного 
воздействия на религиозную 
ситуацию.

Модель поведения 
большинства горожан 
в ситуации возможного 
конфликта на религиозной 
почве – это стабильная позиция 
неучастия. Другие методы 
разрешения конфликтных 
ситуаций находятся в правовом 
поле – это апеллирование к 
властям для принятия мер, 
участие в санкционированных 
демонстрациях и митингах, выезд 
из Казахстана. Доля горожан, 
отрицающих вероятность 
возникновения конфликтов на 
религиозной почве, остается 
стабильно выше тех, кто это 
допускает3 (1 кв. 2018 г. – 68,9%  
и 26,9%  , 2 кв. 2018 г. – 66,1% 
и 31,0%, 3 кв. 2018тг. – 63,9% 

3 Здесь и далее по сумме ответов «Да, 
конфликты могут начаться в любой момент» 
и «Вероятность их не исключена»



144

функцию в отношении общества 
и государства.

Религиозные объединения 
могут и должны призывать 
граждан к добродетели, к 
смирению и исполнению 
законов и предостерегать своих 
прихожан от экстремизма с 
применением религиозной 
риторики. Министерство 
общественного развития 
и информации Республики 
Казахстан как уполномоченный 
орган ответственный за вопросы 
государственной политики в 
религиозной сфере координирует 
взаимодействие общества 
и государства. Республика 
Казахстан придерживается 
принципов светскости и 
свободы вероисповедания, 
что подтверждается словами 
Елбасы «Мы гарантируем 
и обеспечиваем полное 
равноправие всех религий и 
межконфессиональное согласие 
в Казахстане. Мы уважаем и 
развиваем лучшие традиции 
Ислама, других мировых и 
традиционных религий, но 
строим современное светское 
государство» [5].

«…Казахстан согласно 
Основному закону является 
светским государством. 

религиозной сфере, (1 кв. 2018 
г. – 86,5%, 2 кв. 2018 г. – 95,8%, 3 
кв. 2018 г. – 90,4%, 4 кв. 2018 г. – 
96,6%, 2019 г. – 87,1%). Поддержку 
государственной политике 
в сфере межрелигиозных 
отношений неизменно 
высказывают абсолютное 
большинство жителей города (1 
кв. 2018 г. – 86,1%, 2 кв. 2018 г. – 
83,4%, 3 кв. 2018 г. – 84,7%, 4 кв. 
2018 г. – 89,1%, 2019 г. – 90,6%). 

Как говорил Елбасы 
Н. А. Назарбаев «Во исполнение 
святых заветов Корана развитие 
и процветание религии должно 
идти по пути оказания помощи 
немощным, сопереживания, 
братства, уважения к старшим, 
воспитания детей, защиты 
Родины и народа, призыва к 
единству. Только так религия 
может проявить заботу о 
государстве и принести 
пользу. Тогда она будет 
служить единению народа. 
И такой ислам мы должны 
почитать» [4]. Религиозные 
объединения не могут 
заниматься непосредственно 
политикой, соблюдая принцип 
секулярности светского общества. 
Но, тем не менее, религия, 
как и гражданское общество 
выполняет компенсаторную 



145

тенденции, пути преодоления» 
Онищенко А.С., Литвиненко Н.Т. 
Изд-во полит. лит-ры Украины, 
1987

4. Из официального сайта 
Nur.kz https://www.nur.kz/332623-
nazarbaev-vyskazalsya-o-yazykah-
religii-i-vechnom-kazahstane.html

5. Послание Президента 
Республики Казахстан народу 
Казахстана. «Стратегия 
вхождения Казахстана 
в число 50-ти наиболее 
конкурентоспособных стран 
мира. Казахстан на пороге нового 
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Глубокая вера во всемогущество 
Всевышнего должна 
способствовать духовному 
самосовершенствованию наших 
граждан, особенно, молодых 
людей, а не выставляться 
напоказ.» [6] сказал наш 
Президент Касым-Жомарт Токаев, 
подтверждая последовательность 
государственной политики в 
сфере религии.
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Первый Президент 
Казахстана, Елбасы Нурсултан 
Назарбаев отмечает 
неразрывную связь истории 
казахов с историей других 
тюркских народов, общность 
в мировоззрении, культуре и 
традициях тюркского мира, а 
также необходимость интеграции 
тюркских народов.

В книге «В потоке истории» 
приведен анализ этногенеза 
тюркских народов. Единство 
тюрок, которые были развитыми 
с военной точки зрения 
кочевыми народами, позволило 
им подчинить в раннем 

средневековье многие страны 
Европы и Азии, создать огромные 
по территории государства, 
тем самым оказав мощное 
воздействие на ход мировой 
истории. Но утрата этого единства 
привела к гибели ранних 
тюркских государств [1, с. 90].

Тюрки сыграли ключевую 
роль в развитии международной 
торговли через «Великий 
шелковый путь» [1, с. 93], их 
представители были крупными 
мыслителями в исламском 
мире [1, с. 104], во времена 
экспансии монголов тюркские 
правители Египта и Индии стали 
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и народов можно начать с 
начала 1990-х годов. Этот 
интеграционный процесс был 
противоречивым, длительным 
и все еще находится в процессе 
углубления.

Первым институтом 
интеграции тюркоязычных стран 
стали саммиты глав государств. 
С 1992 по 2010 годы прошли 
10 таких саммитов (30.10.1992, 
Анкара; 18.10.1994, Стамбул; 
28.08.1995, Бишкек; 21.10.1996, 
Ташкент; 09.06.1998, Астана; 
08.04.2000, Баку; 26.04.2001, 
Стамбул; 17.11.2006, Анталья; 
03.10.2009, Нахичевань; 
15.09.2010, Стамбул) [2].

Первым же международным 
институтом тюркской интеграции 
можно назвать Международную 
организацию тюркской культуры 
(ТЮРКСОЙ), созданную на 
основе Договора от 12 июля 1993 
года, подписанного в Алматы 
министрами культуры пяти стран 
(Азербайджана, Казахстана, 
Кыргызстана, Туркменистана, 
Турции и Узбекистана) в 
целях «укрепления братства 
и дружбы между тюркскими 
народами, распространения 
общей тюркской культуры и 
сохранения ее для последующих 
поколений» [3]. Позже в 

преградой на пути монгольских 
завоевателей, защитив эти 
страны от неминуемой гибели 
[1, с. 107].

С XVI века начался процесс 
образования отдельных 
тюркских народностей с 
собственным государственным 
оформлением, но уже с XVIII века 
в связи с колонизацией пошел 
процесс утери национальной 
государственности [1, с. 109]. 
Несмотря на это в условиях 
колониализма многие 
представители тюркских народов 
пробуждали национальное и 
общетюркское самосознание 
через просветительскую 
работу [1, с. 110]. Утверждение 
советского общественно-
политического строя 
способствовало, с одной стороны, 
развитию образования и науки, 
но, с другой стороны, сужению 
применения национальных 
языков [1, с. 111].

С обретением независимости 
таких стран, как Азербайджан, 
Казахстан, Кыргызстан, 
Туркменистан и Узбекистан 
тюркские народы стали 
равноправным субъектом 
международных отношений [1, с. 
116].

Таким образом, процесс 
интеграции тюркских государств 
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этому соглашению, основными 
целями ТюркПА являются [5]:

1) содействие развитию 
политического диалога 
между странами посредством 
парламентской дипломатии 
как качественно нового 
этапа межпарламентского 
сотрудничества;

2) гармонизация 
законодательства и укрепление 
совместной деятельности по 
вопросам парламентского 
сотрудничества на основе 
исторического, культурного и 
языкового единства;

3) содействие развитию 
взаимовыгодного и 
равноправного сотрудничества 
между тюркоязычными нациями 
и странами других регионов;

4) содействие развитию 
политических, социально-
экономических, культурных, 
гуманитарных, правовых и иных 
отношений между сторонами.

Высший орган ТюркПА – 
Совет – включает спикеров палат 
парламентов Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызстана и 
Турции, в котором два места 
отведены для Председателей 
Сената и Мажилиса Парламента.

Представительство 
Казахстана в структуре ТюркПА 

организацию как наблюдатели 
вошли Турецкая Республика 
Северного Кипра, автономное 
территориальное объединение 
Гагаузия (Республика Молдова), 
субъекты Российской 
Федерации – Республики Алтай, 
Башкортостан, Саха, Татарстан, 
Тува и Хакасия [4]. Таким 
образом интеграция тюркских 
народов стала возможной после 
провозглашения независимости 
Азербайджана, Казахстана, 
Кыргызстана, Туркменистана и 
Узбекистана и началась она с 
культурной сферы.

Следующим шагом в 
тюркской интеграции стало 
создание Парламентской 
Ассамблеи тюркоязычных 
стран (ТюркПА), инициатором 
которой был Первый Президент 
Казахстана, Елбасы Н.А. 
Назарбаев, озвучивший эту 
идею 17 ноября 2006 года на VIII 
Саммите глав тюркоязычных 
государств в Анталье.

ТюркПА была сформирована 
21 ноября 2008 года на 
конференции спикеров 
парламентов Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызстана и 
Турции в Стамбуле, на которой 
было подписано Соглашение о 
создании Ассамблеи. Согласно 
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и парламентская солидарность». 
Модератором встречи был 
мажилисмен Берик Оспанов, 
председатель комитета по 
аграрным вопросам Мажилиса. 
Встреча завершилась принятием 
итогового документа, в котором 
молодые парламентарии 
названы движущей силой 
парламентаризма и 
межпарламентских связей, 
способствующими развитию 
сотрудничества в различных 
важных областях [10].

В 2020 году в Казахстане 
запланировано проведение 
таких мероприятий ТюркПА, 
как 1-е заседание женской 
парламентской группы, 
8-е заседание комиссии по 
экономическому сотрудничеству, 
10-е пленарная сессия ТюркПА, 
которая станет третьей по счету, 
проводимой в нашей стране [11].

За короткий период своей 
деятельности ТюркПА стала 
полноценной межпарламентской 
организацией, имеющей 
статус наблюдателя в шести 
международных организациях 
(Межпарламентский союз, 
Парламентский союз государств-
членов ОИС, Ассоциация 
генеральных секретарей 
парламентов, Парламентская 

является самым большим. 
Так, национальная делегация 
Казахстана включает 12 
депутатов Сената и Мажилиса 
Парламента, в то время как 
национальные делегации 
других стран состоят из 9 
членов парламента [6]. В 
составах четырех постоянных 
комиссий ТюркПА работают 10 
казахстанских парламентариев, 
когда парламенты других стран 
имеют по 8 представителей [7].

На постоянной основе 
Парламент Казахстана в ТюркПА 
представляет заместитель 
Генерального секретаря ТюркПА 
Наурыз Айдаров [8].

С начала работы ТюркПА 
проведены девять пленарных 
сессий, которые прошли на 
площадках Парламентов 
стран-участниц. Казахстанский 
парламент принимал участников 
2-й и 6-й пленарных сессий, 
которые состоялись в Астане 27-
28 апреля 2011 года и 3-4 декабря 
2015 года [9].

Казахстан принимает 
активное участие в организации 
других мероприятий ТюркПА. 
Так, 27 ноября 2019 года в г. Нур-
Султан состоялась первая встреча 
молодых парламентариев под 
девизом: «Ценности молодежи 
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Кроме того, ТюркПА 
осуществляет сотрудничество 
с другими тюркскими 
организациями – Союзом 
муниципалитетов тюркского 
мира (30 стран-членов), Турецкой 
всемирной ассоциацией 
инженеров и архитекторов 
(7 стран), Университетом 
Ахмета Ясауи (Туркестан, 
Казахстан), Кыргызско-турецким 
университетом Манас (Бишкек, 
Кыргызстан) [14].

Отдельным направлением в 
деятельности ТюркПА является 
мониторинг электоральных 
процессов в странах-участницах, 
который осуществляется с 2010 
года. Миссия наблюдателей 
включает в себя парламентариев 
государств-членов и 
представителей секретариата 
ТюркПА. Наблюдатели проводят 
краткосрочный мониторинг 
выборов накануне дня выборов, 
в день голосования. ТюркПА 
осуществляет наблюдение 
только за общенациональными 
выборами (президентскими и 
парламентскими выборами), 
а также за республиканскими 
референдумами. За весь период 
ТюркПА наблюдала за 21 
электоральной кампанией [15].

ассамблея черноморского 
экономического сотрудничества, 
Совещание по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии, Азиатская 
парламентская ассамблея) [12].

ТюркПА является частью 
единой семьи тюркских 
международных институтов, 
в которую входит Совет 
сотрудничества тюркоязычных 
государства (Тюркский Совет), 
Международная организация 
тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), 
Международная тюркская 
академия, Международный фонд 
тюркской культуры и наследия. 

Нужно отметить, что за 
созданием некоторых из этих 
организаций стоят инициативы 
Первого Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева. Он 
стал инициатором подписания 
Соглашения о создании 
Тюркского Совета на IX саммите 
глав государств тюркских стран 
3 октября 2009 года в городе 
Нахичевань (Азербайджан), 
создания 25 мая 2010 года 
Международной тюркская 
академия (штаб-квартира 
располагается в г. Нур-Султан, 
Казахстан), а также Совета 
старейшин Тюркского Совета в 
2011 году [13].
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2019 года на международной 
парламентской конференции в 
г. Нур-Султан на тему: «Институт 
президентства: казахстанская 
модель» [17].

Следует отметить, 
что создание четырех из 
пяти ключевых тюркских 
интеграционных организаций 
выпало на период с 2008 
по 2011 годы. В тот период 
Президентом Турции был Абдулла 
Гюль, с которым у Елбасы 
сложились тесные дружеские 
взаимоотношения даже после 
того, как Абдулла Гюль оставил 
пост Президента [18].

Уважая заслуги Елбасы в 
развитии сотрудничества между 
тюркскими странами и народами, 
24 мая 2019 года по инициативе 
Президента Турции Реджепа 
Тайипа Эрдогана Тюркский Совет 
единогласно избрал 

Н.А. Назарбаева 
пожизненным Почетным 
председателем Тюркского совета. 
Глава МИД Турции Мевлют 
Чавошоглу, комментируя 
это событие, написал на 
своей странице в Twitter.
com: «Нурсултан Назарбаев 
по праву считается Аксакалом 
тюркского мира... Нурсултан 
Назарбаев является автором 

В Казахстане Миссии 
ТюркПА наблюдали за тремя 
президентскими выборами (3 
апреля 2011 года, 26 апреля 
2015 года, 9 июня 2019 года), 
двумя выборами в Мажилис 
Парламента (15 января 2012 
года, 20 марта 2016 года), 
одними выборами в Сената 
Парламента (28 июня 2017 
года). Оценки выборов были 
положительными. Так, в 
докладе по итогам наблюдения 
за выборами Президента 9 
июня 2019 года отмечалось 
наличие конкурентной среды, 
отсутствие какого-либо 
вмешательства в процесс 
голосования, дается заключение 
о том, что выборы прошли в 
демократических условиях, 
соответствующих национальному 
законодательству и 
международным обязательствам 
[16, с. 4].

О вкладе Елбасы 
Н.А. Назарбаева в процесс 
институционализации 
сотрудничества среди 
тюркоязычных стран и активном 
участии Парламента Казахстана 
в работе ТюркПА особо отметил 
Генеральный секретарь ТюркПА 
Алтынбек Мамаюсупов в своей 
приветственной речи 27 ноября 
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5. https://www.turk-pa.org/en/content/
about_turkpa/activities
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7. https://www.turk-pa.org/en/content/
about_turkpa/permanent_commissions

8. https://www.turk-pa.org/en/content/
about_turkpa/international_secretariat

9. https://www.turk-pa.org/en/content/
events/plenary_ses

10. https://www.turk-pa.org/en/
content/events/other_events/2467_the_first_ 
meeting_of_young_parliamentarians

11. https://www.turk-pa.org/en/
content/events/2020actcal

12. https://www.turk-pa.org/en/
content/cooperation/turkpaasobserver

13. http://mfa.gov.kz/ru/content-view/
sstg

14. https://www.turk-pa.
org/en/content/cooperation/
interactionwithotherinst

15. https://www.turk-pa.org/en/
content/events/preandparlelections/2, 
Ошибка! Недопустимый объект 
гиперссылки., https://www.turk-pa.org/ en/
content/news/turkpa_news/2502_turkpa_
observers_presented_conclusions_at_press_
conference_

16. https://www.turk-pa.org/
file/2437_1578470734_7964.pdf

17. https://www.turk-pa.org/en/
content/news/turkpa_news/2389_turkpa_
participated_at_international_conference_in_
kazakhstan

18. https://24.kz/kz/zha-aly-tar/
sayasat/item/304357-abdullakh-g-l-n-rs-
ltan-nazarbaev-t-tas-t-rki-lemini-a-sa-aly

19. https://www.aa.com.tr/en/
asia-pacific/nazarbayev-made-honorary-
president-of-turkic-council/1488599

20. https://elbasy.kz/ru/
mezhdunarodnoe-priznanie

идеи о создании Тюркского 
совета. Начиная с 1992 года, 
он принимал участие во всех 
саммитах глав 15 тюркских 
государств, играл ведущую роль 
в реализации многих проектов 
Тюркского совета» [19].

В заключение приведем 
слова турецкого президента 
Реджепа Тайипа Эрдогана, 
размещенные на веб-сайте 
Елбасы: «…Нурсултан Назарбаев 
– выдающаяся личность 
современности и аксакал 
тюркского мира... Авторитет 
Президента Казахстана в 
тюркском мире очень высок, 
нельзя не отметить огромный 
вклад Нурсултана Назарбаева … в 
достижение единения тюркских 
народов в целом» [20].
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ТҮРКІ ӘЛЕМІН НЫҒАЙТУДАҒЫ ЕЛБАСЫ 
Н.Ә. НАЗАРБАЕВТЫҢ РӨЛІ

Атабаева Г.М.,
ғылыми қызметкер,

Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы Кітапханасы,

Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ.,
g_080391@bk.ru

Еуразия кеңістігінің едәуір 
бөлігін алып жатқан түркі әлемі 
адамзат тарихының маңызды 
бөлігін құрайды. Түркі әлемі 
дегініміз қырықтан аса ұлт пен 
мемлекетті біріктіріп отырған 
қауымдастық.

ХХ ғасырдың 90-шы 
жылдарында түркі әлемінің 
қатары жас тәуелсіз 
мемлекеттермен толықты. Заман 
ағымының ықпалымен түркі 
әлемі елдерінің тарихи тағдыры 
мен болашағы түбегейлі өзгеріске 
ұшырады.

Түркі интеграциясының 
негізін қалаудағы Түркия 

Президенті Тұрғыт Озалдың 
рөлі ерекше маңызды. 1990-
шы жылдардың басында 
Түркия жас тәуелсіз түркітілдес 
мемлекеттермен өзара 
қарым-қатынас орнатып, оны 
дамыта бастады. 1992 жылдан 
бастап жоғары деңгейдегі 
тұрақты көпжақты кездесулер 
арқылы бауырлас елдердің 
ынтымақтастығы басталды.

Халықаралық алғашқы 
саммиттер барысында 
Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев еліміздің экономика, 
мәдениет, білім және ғылым 
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халықаралық деңгейде тарату 
және көпшілікке таныту, 
түркітілдес мемлекеттер 
арасындағы мәдени 
байланыстарды тереңдету 
саласындағы ынтымақтастықты 
дамытумен тұрақты әрі кәсіби 
тұрғыда айналысып келе жатқан 
Халықаралық Түркі мәдениеті 
ұйымын (ТҮРКСОЙ) құруға 
белсене қатысты. Бүгінгі таңда, 
«түркі әлемі үшін өзіндік ЮНЕСКО 
іспетті» осы ұйымның жүйелі 
қызметінің нәтижесінде бауырлас 
халықтар арасындағы мәдени-
рухани байланыс айтарлықтай 
ілгерілеп келеді. 

Түркітілдес халықтардың 
туыстық, достық қарым-
қатынасын және білім беру 
саласын нығайту мақсатында 
Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 
бастамасымен Түркістан 
қаласында ұлы ақын, ғұлама 
ойшыл Қожа Ахмет Ясауидың 
атын иеленген университет 
құрылды. Ол түркі әлеміндегі 
алғашқы халықаралық жоғарғы 
оқу орны болып табылады. 
Көп ұзамай осы негіздегі 
университеттер Түркіменстан 
мен Қырғызстанда ашылды. 
Студенттерді бірлестіріп оқыту 
барысында болашақтағы ұзақ 
мерзімді ынтымақтастықтың 

салалары бойынша түркітілдес 
мемлекеттер арасындағы 
ынтымақтастықты жан-жақты 
дамыта отырып, аймақтық және 
жалпы әлемдік бейбітшілік пен 
тұрақтылықты қамтамасыз 
етуге бірлесіп үлес қосатыны 
және белсене қатысатынын 
жеткізді. Елбасы Түркі елдері 
басшылары кездесулерінің 
тарихи маңыздылығын былай 
сипаттайды: «бұрын жасанды 
шекаралармен қоршалған түркі 
әлемі өзінің тарихи бастауына 
қайта оралып отыр, бұл заңдыда, 
себебі ортақ мыңжылдық 
тарихы, мәдениеті мен тілі бар 
мемлекеттер мен адамдарды 
бір-бірінен ажыратуға болмайды. 
Бұл бірігу қару-жарақты 
көбейтуді көздемейді, басқа 
мемлекеттерге қарсы бағытталып 
отырған жоқ, ол рухани жаңару, 
экономикаларды дамытуға көмек 
көрсетуді мақсат етіп қояды» [1; 
115 б.].

Түркі интеграциясы еліміздің 
сыртқы саясатының маңызды 
бағытының бірі болып табылады. 
Оны Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 
мазмұнды қызметі негізінде 
саралайтын болсақ. 

Қазақстан ғылым, білім, 
мәдениет пен өнер, түркі 
әлемінің ортақ құндылықтарын 
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ЕЫҚҰ Парламенттік Ассамблеясы, 
ИЫҰ Парламенттік Одағының 
бақылаушысы мәртебесін алды. 

Түркі әлемі елдерінің қарым-
қатынасын реттеуге бағытталған 
құрылымдық органдардың 
қалыптасуы оны жаңа жоғары 
деңгейде дамытуға мүмкіндік 
берді.

2009 жылдың қазанында 
Әзербайжанның Нахичеван 
қаласында өткен түркітілдес 
мемлекеттер басшыларының 
IX саммитінде Елбасы 
Н.Ә. Назарбаевтың бауырлас 
халықтарды біріктіретін жаңа 
институционалдық құрылым 
– Түркітілдес мемлекеттердің 
ынтымақтастық кеңесін құру 
туралы идеясы қолдау тапты. 
Мәжіліс барысында Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті болашақ 
Түркі кеңесін толыққанды 
интеграциялық бірлестік ретінде 
сипаттап берді: «Бізге бірлескен 
шешімдері қабылдау және 
орындау үшін ықпалды институт 
қажет. Осыған байланысты 
Қазақстан белгілі бір құқықтық 
және ұйымдастырушылық 
мәртебесі, саяси өңірлік 
бірлестікке тиісті барлық белгілері 
бар орган құруды ұсынады» 
[2]. Нахчыван келісіміне сәйкес 
Түркітілдес мемлекеттердің 

берік іргетасы қаланады. Өйткені 
жас ұрпақтың бойында біліммен 
бірге халықаралық қатынастар 
саласындағы ерекше көзқарас 
пен құндылықтар жүйесі 
қалыптасады.

Елбасы Н.Ә. Назарбаев 
түркітілдес елдердің 
ынтымақтастығын нығайту 
мақсатында іске асырылған 
жұмыстарды, дамып келе жатқан 
өзара байланыстарды саралай 
отырып, оларға заңнамалық негіз 
жасайтын әрі түрлі салалардағы 
қатынастардың ілгерілеуіне 
тікелей ықпал ететін орган – 
Түркітілдес елдер Парламенттік 
Ассамблеясын (ТүркПА) құруды 
ұсынды. 2008 жылғы 21 
қарашада құрылған бұл ұйым 
бауырлас түркі мемлекеттерін 
жақындастыру ісінде шын 
мәніндегі саяси салмақты қадам 
болды. Ол түркі интеграциясын 
алға жылжытумен қатар, оның 
парламенттік дипломатиясының 
халықаралық деңгейде 
танылған институтына айналды. 
Қысқа мерзім ішінде ТүркПА 
Еуропа Кеңесі Парламенттік 
Ассамблеясы, НАТО-ның 
Парламенттік Ассамблеясы 
сынды беделді құрылымдармен 
байланыс орнатты және 
Халықаралық парламенттік одақ, 
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академиясын ашу жөніндегі 
бастамасы 2010 жылы жүзеге 
асты.

Қазақстан мен Түркия 
Президенттерінің қатысуымен 
ашылған Академия 2014 
жылы халықаралық мәртебе 
алып, түркітілдес елдерінің 
академиялық қоғамдастықтарын 
ұйыстыру және түркология 
ғылымын жаһандық ауқымда 
жаңғырту мақсатында жүйелі 
жұмыстар жүргізіп келеді.

2011 жылдың 21 қазанында 
Алматы қаласында өткен 
Түркітілдес мемлекеттердің 
ынтымақтастық кеңесінің І 
саммиті түркі мемлекеттері 
арасындағы екіжақты және 
көпжақты қатынастар мен 
ынтымақтастықты дамытудағы 
жаңа кезеңге жол ашты.

Түркі кеңесі саммиті 
аясында өзара ынтымақтастық 
шаралары, ағымдағы өзекті 
ахуалды талқылаумен қатар 
бірлестіктің қызметін дамыту 
мәселелеріне ерекше ден 
қойылады. Осы орайда, 
бірлестікке мүше мемлекеттер 
басшыларының тапсырмасы 
бойынша «Түркітілдес 
мемлекеттер интеграциясының 
тұжырымдамасы» әзірленіп, 2018 
жылы Қырғызстанның Шолпан-

ынтымақтастық кеңесі мүшелері 
өзара сенім, достық пен тату 
көршілікті нығайту, өңірде 
және тұтас әлемде бейбітшілікті 
қолдау және қауіпсіздік пен 
сенімді нығайту, ортақ мүдде 
тудыратын сыртқы саяси 
мәселелер бойынша, оның 
ішінде халықаралық ұйымдар 
шеңберінде және халықаралық 
форумдарда ортақ көзқарасты 
іздестіру, сондай-ақ түркі 
халықтарының ұлы мәдени-
тарихи мұрасын насихаттауда, 
көпшілікке танытуда және 
таратуда бұқаралық ақпарат 
құралдары арасындағы өзара іс-
қимылды және байланыстарды 
көтермелеу сынды бірқатар 
міндеттерді мақсат етеді [3]. 

Бүгінгі таңда халықаралық 
қауымдастық арасында «Түркі 
кеңесі» деген атпен көбірек 
танылған бұл бірлестіктің 
құрылымына Мемлекеттер 
басшыларының кеңесі, Сыртқы 
істер министрлерінің кеңесі, Аға 
лауазымды адамдар комитеті, 
Түркітілдес мемлекеттердің 
Ақсақалдар кеңесі және 
Хатшылық кіреді. Сонымен 
қатар, жоғарыда аталған 
саммит барысында Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш 
Президенті ұсынған Түркі 
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деңгейді көрсетіп келеді. 
Жалпы көлемі триллион 
доллардан асады. Осыған 
орай, Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті Н.Ә. Назарбаев 
сауда-экономикалық қарым-
қатынастарды ұлғайтудың 
тиімді факторы ретінде әрбір 
мемлекеттің көлік-транзиттік 
әлеуетін пайдаланудың 
маңыздылығын атап өтеді 
[5]. Түркітілдес мемлекеттер 
географиялық орналасуы 
бойынша Қытай, Ресей, 
Еуропа, Таяу Шығыс, 
Кавказ және Орталық Азия 
елдерінің экономикалық 
және коммуникациялық 
желілерін байланыстырушы 
құрлықаралық транзиттік 
дәліз болып табылады. Каспий 
теңізінің мәртебесін құқықтық 
реттелуі, мультимодалды хаб 
Құрық портының іске қосылуы 
өңірдің барлық елдері үшін 
жаңа көлік-логистикалық 
мүмкіндік туғызып отыр [6]. 
Осы негізде сарапшылардың 
пайымдауынша Трансеуразиялық 
аса ірі ақпараттық магистраль 
(TASIM) жобасын жүзеге асыру 
ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар саласындағы 
ынтымақтастықты дамытуға 
септігін тигізеді. TASIM жобасы 

Ата қаласында өткен Түркі 
кеңесінің VI саммитінде ресми 
қабылданды. Аталған құжатқа 
сәйкес, түркітілдес елдердің көп 
қырлы ықпалдастығы келешекте 
ілгерілеп, жаңа жоғары деңгейге 
көтеріледі деп күтілуде. Аталған 
саммит шеңберінде Елбасы 
Н.Ә. Назарбаев Қазақстанның 
тәжірибесінде сәтті жүзеге 
асырылған «Мәдени мұра», 
«Халық тарих толқынында», 
«Рухани жаңғыру» және т.б. 
бағдарламардың нәтижесіне 
сүйене отырып, түркі 
халықтарының рухани жаңғыру 
мәселесіне тоқталып, осы 
елдердің қасиетті орындарын 
көздің қарашығындай сақтап, 
кейінгі ұрпаққа лайықты мұра 
етіп қалдыру үшін Түркі кеңесінің 
жанынан «Түркі әлеміндегі 100 
жаңа есім», «Түркі әлемінің киелі 
жерлері» арнайы  жобаларын 
әзірлеуді ұсынды [4]. 

Қазақстан түркітілдес 
мемлекеттердің 
ынтымақтастығын нығайтуға 
бағытталған мәдени-
гуманитарлық бастамалармен 
қатар экономикалық саланы 
дамытуды көздейтін шараларға 
ерекше ден қояды. Себебі 
Түркі кеңесіне мүше елдердің 
экономикалық әлеуеті жоғары 
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айрықша оқиғалардың бірі 
ретінде енді. Сонымен қатар, 
түркітілдес бес мемлекеттің 
басын қосқан VІІ саммиттің басты 
оқиғаларының бірі Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы 
Н. Назарбаевқа «Түркі кеңесінің 
Құрметті төрағасы» мәртебесі 
мен «Түркі әлемінің Жоғары 
орденінің» салтанатты жағдайда 
тапсырылуы болды. Түркия 
Президентінің ұсынып, кеңеске 
мүше мемлекеттердің басшылары 
бір ауыздан қабылдаған бұл 
шешімді сарапшылар қауымы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың түгел 
түркінің ортақ мүддесі жолындағы 
ерен еңбегіне берілген лайықты 
баға әрі Қазақстан үшін де 
айрықша құрмет деп бағалады [9]. 

Түркі кеңесінің самиттері 
өзара ынтымақтастық аясын 
кеңейту мәселелерін жоғары 
деңгейде талқылауға мүмкіндік 
беретін алаң болып табылады. 
VІІ саммит мәжілісінде Елбасы 
Н.Ә. Назарбаев түркітілдес 
халықтардың өзара байланысын 
жан-жақты дамыту бағыттарын 
айқындайтын ұзақ мерзімді 
«Түркі келешегі – 2040» атты 
бағдарламасын әзірлеуді 
ұсынды. Бағдарламада бауырлас 
мемлекеттердің саясат пен 

Франкфурттен Гонконгке дейін 
негізгі транзиттік байланыс 
желісін құруды көздейді. Желі 
Еуропа мен Азияның ірі ақпарат 
алмасу орталықтарын біріктіретін 
болады. Сондықтан бұл жобаның 
аймақ үшін стратегиялық маңызы 
зор [7; 98 б.]. 

Туризм саласындағы 
әріптестікті жандандыру 
мақсатында «Заманауи Ұлы Жібек 
жолы» атты жоба іске қосылды. 
Аталған жоба Ұлы Жібек жолы 
бойында орналасқан елдердің 
көне тарихы мен мәдениетінен 
сыр шертетін киелі орындарды 14 
күнде аралап шығуға мүмкіндік 
береді. Ол үшін Ұлы Жібек 
жолы мұрасын өзара тиімді 
пайдалануға бағытталған тиімді 
маркетингтік жоспар мен ортақ 
іс-әрекеттер қажет. Оңтайлы 
шешімнің бірі ретінде Қазақстан 
шетелдік туристер үшін Түрік 
кеңесі бекіткен Жібек болы 
туристік бағдары бойынша «Ұлы 
Жібек жолы» визасын ұсынып 
отыр [8]. 

2019 жылдың қыркүйегінде 
Түркі кеңесінің мерейлі он 
жылдығы қарсаңында Өзбекстан 
Республикасы Нахчыван келісімін 
ратификациялап, бірлестіктің 
толыққанды мүшесі атанды. Бұл 
Түркі кеңесінің тарихнамасына 
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экономика салаларында 
бірлесе әрекет ету, ғылым 
мен мәдениетті дамытудың 
өзіндік жолдарын қарастыру 
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табылады.

Бүгінгі таңда Елбасы 
Н.Ә. Назарбаевтың ұсынысы 
бойынша іске асырылған 
бастамалар Түркі кеңесі 
қызметін реттеуші институттарға 
айналып, өзінің өміршеңдігін 
дәлелдеп келеді. Оның ұсынған 
идеяларының мақсаты бірлестік 
қызметіне қатысты өзі алғаш рет 
берген ұстанымдарға негізделеді. 
Осы уақыт аралығында өткізілген 
барлық саммитерге қатысу 
барысында Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті түркі әлемінің 
ағымдағы өзекті мәселелерін 
анықтаумен шектелмей, оларды 
шешу жолдарын ұсынды 
және осы бағыттағы қызметін 
жалғастырып келеді. 
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Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Н.Ә. Назарбаев: «Түркі әлемі – 
әлі толық зерттелмеген терең 
тұңғиық. Біздің ұлы бабаларымыз 
Алтайдан Ақ теңізге дейінгі Ұлы 
далада өз билігін жүргізді. Бізге 
өшпес қаһармандық эпос және 
мол рухани қазына қалдырды. 
Байырғы түркі этносының 
дара болмыс-бітіміне әлемдік 
өркениет тұғырынан қарайтын 
мезгіл жетті» [1, 89 б.] деген 
еді. Сондықтан түркі әлемінің 
рухани бірлігін нығайтудың басты 
міндеті түркі халықтарының 
мәдени-рухани құндылықтары 

мен тарихи жәдігерлерін зерттеу 
маңызды бастамаға айналды. 

Түркі әлемі – өте бай мұра, 
ашылмаған қазына. Ол зерттеуді, 
зерделеуді, дамытуды қажет 
етеді. Түркі халықтарының өзіндік 
мәдениеті, өркениеті, әдебиеті 
бар. Бүгінгі ұстанып отырған 
салт-дәстүріміз, әдет-ғұрпымыз 
– ұрпақтар жалғастығымен келе 
жатқан қалыптасқан мәдениеттің 
белгісі. «Кешегі күннен алыс жоқ, 
ертеңгі күннен жақын жоқ» дейді 
қазақ халқы. 

«Қорқыт – тарихи дәуірлерде 
Сырдария өлкесін қоныс еткен 
оғыз-қыпшақ тайпаларының 
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арқауы болып табылады. 
Егемендікке қол жетіп, өзінің 
өткеніне көз жібере бастаған 
қазақ халқы үшін Қорқыт бабамыз 
қалдырған гуманистік ниеттегі 
дидиактикалық мұралардың 
маңызы өзгеше дер едім. Өйткені 
оның осыдан он ғасырдан астам 
уақытын бұрын айтқан өсиет 
қағидалары қоғамымыздың 
бүгінгі тыныс-тіршілігімен де 
жақсы үйлесім тауып отыр» 
[3, 1 б.].

«Өлген кісі тірілмес, өткен 
қайтып келмес», – дейді абыз 
өзінің сөзінде. Иә, өткенді 
қадірлеуге, одан сабақ алуға 
болады. Осы айтылған кемел 
ойды келешегіне үлкен бағдар 
белгілеп, әлемдік өркениет 
көшіне ілесу қажет.

Аңыз бойынша Қорқыт 
бабамыз адамның өлімнен 
қашып құтылмайтындығы, 
оның ғұмырын жарық дүниеде 
бітіріп кеткен жасампаздық 
ісі мен өшпес өнері ғана 
жалғастыра алатындығы туралы 
данышпандық пәлсапалық 
байлам қалдырды. Осы ғаламат 
ой әрбір саналы жанның ғұмыр 
бойы темірқазық етіп ұстар 
бағдаршамы болуға лайық десек, 
қателеспейміз. 

ортасынан шыққан данышпан 
қария, ақылшы батагөй, асқан 
ақын (ұзан), болашақты болжап 
сөйлеген сәуегей кісі болған. Ол 
кісі туралы айтылатын қария сөз 
Азиядағы түрік тілдес елдердің 
көбінде бар. Бірақ қазақ халқы 
ескі оғыз-қыпшақ тайпаларының 
тарихи қонысына мирас болған, 
олардың түбегейлі ұрпағы 
болғандықтан, Қорқыт туралы 
айтылатын тарихи жырлар, 
аңыз-легендалар, ән-күйлер 
қазақ пен түркімендерде көбірек 
жолығады», - дейді ғалым Ә. 
Марғұлан [2, 135 б.].

Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Н. Назарбаев 1997 жылғы 12 
қарашада «Қорқыт және түркі 
әлемі» халықаралық ғылыми-
теориялық конференциясында 
мынадай ойлар айтты: «Түбі 
бір түркі халықтарының 
ортақ ойшылы саналатын 
атақты ақын, дәулескер күйші, 
философиялық мазмұны терең 
аңыздардың кейіпкері Қорқыт 
бабамыз – баршамыздың рухани 
болмысымыздың алтын арқауы 
болып табылады. Егемендікке 
қол жетіп, өзінің өткеніне көз 
жібере бастаған қазақ халқы үшін 
Қорқыт бабамыз – баршамыздың 
рухани болмысымыздың алтын 
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қайда барса да қуарып, сарғайып 
бара жатқан сары даланы, мүжіле 
бастаған тауларды, көр қазып 
жатқан адамдарды кездестіреді. 
«Қайда барсаң, Қорқыттың көрі» 
деген аңыз содан қалған дейді 
халық аңызы.

«Қорқыт ата кітабын» 
тұңғыш зерттеушілердің бірі 
неміс ғалымы Н.Ф. Диц өзінің 
«Аталар сөзі» атты жинағында 
Қорқыттың әкесі Қармыш (немесе 
Қырмыш), шешесі дию пері 
қызы деген аңыз бар дейді және 
оны 366 алып батыр, 24 бек, 
32 даңқты сұлтандар шыққан 
Оғыз тайпасының өкілі дей 
келіп, көп халықтардың әулие 
тұтатынын ескертеді. Ал оғыздар 
ІХ-Х ғасырларда ірі мемлекет 
құрған. Орта Азия мен Кавказ 
жерлерін билеген оғыздардың 
құрамында қазіргі түркі тілдес 
халықтар болған Соның ішінде 
қазақ, қырғыз, түркімен, өзбек, 
азербайжан т.б халықтар 
[4, 36 б.]. 

«Қорқыт ата кітабын» 
зертттеуде В.В. Бартольд, 
В.М. Жирмунский, 
А.Н. Кононов, А.Н. Самойлович, 
В.В. Вельяминов-Зернов, 
А.Ю. Якубинский сияқты көрнекті 
ғалымдар үлкен үлес қосты. 
В.В. Бартольд бұл кітапты зерттеу, 

«Қорқыт ата кітабы» – түркі 
елінде кең тараған аңыздар 
негізінде ХІ ғасыр шамасында 
жазылған шығарма. Қорқыт 
– тарихта болған өнер иесі, 
заманының ақсақал – биі, 
батыры, ақылгөй адамы.    

Зерттеушілер Қорқыттың 
ел қамын жеген беделді қоғам 
қайраткері, ойшыл ретінде 
түркі халықтарының арасында 
аса танымал болуына, тіпті 
аты аңызға айналып кетуіне 
оның өзінің жан-жақты дарын 
иесі болуымен бірге шыққан 
тегі мен өскен ортасы да әсер 
еткен деген пікір айтады. Түркі 
әлемінің әр жерінде оны әулие, 
пайғамбардың досы, имам, бақсы, 
қызыр аруақ, батыр, өнер иесі, 
қобызшы, жыршы, жырау, ақын, 
ақылгөй дана, көріпкел кемеңгер, 
ұлы ұстаз, ұлы гуманист ретінде 
ұғынып, өздерінің бабалары 
санайды.

Қазақтар арасында Қорқыт 
халық қамын жеп, күңіренген ұлы 
гуманист, музыкант, қобызшы 
ретінде аңыз болып, кеңінен 
тараған. Халық аңызында Қорқыт 
желмаясына мініп алып, өлімнен 
қашып, адамзат мәңгі ғұмыр 
кешетін жер іздеп, дүниенің төрт 
бұрышын шарлайды. Бірақ ондай 
жерді таба алмайды; керісінше, 
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уәзірлік қызмет атқарғанын 
дәлелдейтін тарихи деректер 
бар. Ал оның күйші болғандығын 
халық арасында сақталған 
«Қорқыт толғауы», «Қорқыт ата 
күйі», «Қорқыт сарыны» күйлері 
дәлелдейді. Қазақ арасынан 
шыққан күйшілер, ақын-
жыраулар, бақсылар Қорқытты 
пір тұтқан. Мысалы Шәкәрім 
Құдайбердіұлының «Қорқыт 
сарыны» өлеңі бар. Өлең әуенге 
арнап жазылған.

Кешегі кеткен ер Қорқыт
Кейінгі жанға болды ұмыт.
Сарынын соның салайын,
Ескі әуез демей құлақ тұт.
Аңғармай кетпе арынмен,

Қобызбен Қорқыт сарнаған.
Болмады жері бармаған.

Мұңлы әнмен өмір суреттеп,
Сол әнін соған арнаған 

[5, 224 б.].
Өлеңнің мән-мағынасы тек 

Қорқыт атының аталуында ғана 
емес. Өлеңнің басынан аяғына 
дейін қобыз толғауының сарыны 
сезіледі, жыр үлгілеріндегі тәрізді 
түйдекті қоңыр әуен құлағыңа 
келеді. Соның нәтижесінде 
аңыз кейіпкері Қорқыт Шәкәрім 
ақынмен тілдесіп, ұғысқандай 
болады.   

Десек те Қорқыт есімінің 
аңызға айналып кеткен 

аудару ісімен ондаған жылдар 
бойы айналысты. Ол «Қорқыт ата 
кітабын» 1922 жылы орыс тіліне 
аударып шықты. Бірақ ғалым 
аударманың жарыққа шыққанын 
көрген жоқ. Бұл аударма 1962 
жылы академик В.М. Жирмунский 
мен А.Н. Кононовтың 
редакциясымен басылып шықты. 

Оғыздардың қаһармандық 
эпосын әдеби, тарихи және 
тілдік тұрғыдан зерттеген 
ғалым, түрколог Х. Г. Көроғлы 
болды. Стамбул университетінің 
профессоры Эргин Мухаррем 
«Қорқыт ата кітабының» 
толық мәтінін латын әрпімен 
транскрипция жасап бастырып 
шығарды. 

Қазақ ғалымдарынан 
«Қорқыт ата кітабын» зерттеу, 
аудару жұмыстарымен 
Ш. Уәлиханов, Ә. Марғұлан, 
Ә. Диваев, Х. Сүйіншалиев, 
Ш. Ыбыраев, Ә. Қоңыратбаев т.б 
айналысты. 

Қорқыт – сегізінші ғасырда 
өмір сүрген, түркі тектес 
халықтарға кеңінен танымал 
асқан өнер иесі, заманының 
озық ойлы ақсақалы, ақылгөй 
данасы, демек, тарихи тұлға. 
Данышпан қарттың ұзақ жылдар 
бойы ел басқарған көсем 
болғанын, үш хан тұсында 
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іспеттес «Қорқыт ата кітабының» 
әр тарауы маңызды бір 
оқиғаларға арналып, жекелік 
сипат танытады.

«Қорқыт ата кітабы» – түркі 
халықтарының болашақ үшін 
қалай күрескендігін, елін, жерін 
қорғаған ерлердің ерлігін кейінгі 
ұрпаққа үлгі етіп жырлаған, 
жауларына күң болмай, қайтсе 
бақытты өмір сүруге болады 
деген сауалдарға біршама 
жауаптар берген, философиялық 
ойлар түйген кең тынысты 
эпикалық туынды. 

«Қорқыт ата кітабында» 
көтерілген мәселелер, онда 
айтылған ойлар, ұсынылған 
ережелер күні бүгінге дейін 
маңызын жойған жоқ. 

Мысалы: «Жапалақ-
жапалақ қар жауса, жазға 
қалмас», «Ескі қамыс біз болмас. 
Ежелгі дұшпан ел болмас», 
«Мінген атың қиналмайынша, 
жол алынбас. Қара болат 
қылышыңды шалмайынша, 
жаудың тауаны қайтпас. Ер малын 
қимайынша, аты шықпас», «Ақ 
сақалы жарасқан шал көрікті, 
инабатты болса, әйел көрікті, 
сыйлас болса, ағайын көрікті, 
үлкен шаңырақтың қасында 
отау көрікті, жібек шатырдың 
жібі көрікті, өнегелі болса, 

тұстары басым. Кей тұстарда 
аңызы қайсы, шыны қайсы 
екенін ажыратудың өзі қиын 
соғатын тұстары да баршылық. 
Аты аңызға айналып кеткен 
Қорқыттың әдеби бейнесі 
«Қорқыт ата кітабынан» анық 
көрінеді.

Ел аузында Қорқыт айтты 
деген, кейіннен мақал-мәтелге 
айналып кеткен сөздер жиі 
кездеседі: «Ескі мамық бөз 
болмас, кәрі дұшпан дос болмас», 
«Өлген кісі тірілмес, өткен қайтып 
келмес», «Шөлді жердің отын киік 
білер, сулы жердің қадірін құлан 
білер, ұзақ жолдың сырын түйе 
білер, шытырманды тау қойнауын 
түлкі білер».

«Қорқыт ата кітабында» 
әрқайсысы аяқталған жеке дүние 
саналатын 12 жыр біріктіріліп, 
тұтас бір эпопеялық желіні 
құрайды. Онда түркі халықтары 
өмірінің он ғасырдай тарихы 
қамтылып, тұтас бір дәуірдің 
көркем бейнесі жасалады. 
Оқиғалар бір кездерде түркі 
халықтары өмір сүрген Орта 
Азияда, Иранда, Кавказда, Дешті 
Қыпшақ даласында өтеді. Түркі 
халықтарының басынан он 
ғасырдай уақыт ішінде өткен 
елеулі оқиғаларды қамтып, 
тарихи өмірінің энциклопедиясы 
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анықтаумен бірге, одан қалды 
адамзат баласының жер бетінде 
бейбіт қатар бақытты ғұмыр 
кешуге үндеуімен де аса құнды.

Қорыта айтқанда, Қорқыт 
– түркі әлемінен шыққан ұлы 
ойшылдардың бірі. Қорқыттың 
артында қалған рухани мұрасы, 
сонымен бірге оның атына 
қатысты түрлі аңыз-әңгімелер 
тек түркі халықтарының ғана 
емес, күллі адамзат баласының 
болашағына қызмет ететін 
рухани асыл қазына.

Қорқыт бабамыздың 
күйлерінің әуеніне ғана емес, 
шығу тарихына назар аударсақ 
та үлкен өнегелілік пен ғибратты, 
биік этикалық мұраттар мен 
эстетикалық идеалдарды 
көреміз. Оның әрбір күйінің 
шығу тарихының өзінің этикалық 
мағынасы мен педагогикалық 
мәні бар. Қорқыт Ата аңыз 
әңгімелерімен, сырлы күйлерімен, 
өсиеті, өнегелі мұраларымен  
түркі халқының рухани және 
тарихи тұлғасына айналған.  

 «Қорқыт ата кітабы» көне 
түркілер дәуірінің алуан түрлі 
қоғамдық-әлеуметтік жағдайын, 
салт-санасын, діни сенімін, әдет-
ғұрпын, көркем сөз үлгілерін, 
ертегі-аңыздарын  біздің 
заманымызға жеткен бағалы 

бала көрікті», «Мықты, жүйрік 
бедеуге қорқақ жігіт міне алмас», 
«Қонақ келмеген үйдің құлағаны 
артық», «Көп қорқытады, терең 
батырады», «Шіріген мақтадан 
мата шықпайды, нағыз жаудан 
дос шықпайды», «Қиып түсер 
қылышты мұқалтқанша, 
шаппаған жақсы», «Өтірік сөз өрге 
баспас», «Қара таудың басындай 
байлық жиса да, бұйырғаннан 
артық ешкім ештеңе жей 
алмайды», «Атасының атын 
шығармаған жігерсіз ұлдың 
туғанынан тумағаны игі, жалған 
сөздің болғанынан болмағаны 
игі», «Өтірік сөз өрге баспас», 
«Ескі киімнің биті ащы, жетім 
баланың тілі ащы», «Қанша 
тасып тулағанмен өзен суы 
теңізді толтыра алмайды, қанша 
қалың жауғанмен қар көктемнен 
қалмайды», «Ажал жетпей, өлмек 
жоқ, өлген қайтып тірілмес, 
шыққан жан кері оралмас», т. б.

Өмірдің мәнін осылайша 
терең толғаған, бұралаңы көп бұл 
дүниеде адамдардың тура жолда 
жүріп, бақытты өмір сүруіне 
көмектесетін осы сияқты қанатты 
сөз тіркестері кітапта молынан 
кездеседі. Мұндай терең ойлы 
сөздер түркі халықтарының 
түркілік болмысын, өмірдің даму 
заңдылықтарына сай өмір сүруін 
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«Күлтегін» («Түркі қағанаты 
туралы сөз») жазуларынан 
басталып, әл-Фараби мен Қожа 
Ахмет Иассауи армандаған түркі 
мәдениетіндегі үлгі тұтатын 
кейіпкер екендігінің айғағы. 

Ал Әл-Фараби ежелгі 
грек философиясы мен 
шығыстың мұсылман ілімдерін 
байланыстыра отырып, түркі 
дүниесінің «Мәңгілік Ел» 
философиясының теориялық 
негіздемесін жасап берді. Ғалым 
«Мәңгілік Ел» теориясының негізгі 
ережелерін «Қайырымды қала 
тұрғындарының көзқарастары 
туралы», «Мемлекет билеушінің 
нақыл сөздері», «Азаматтық 
саясат» шығармаларында 
баяндайды. Бақытқа жету 
жолында адамдардың 
арасындағы қайырымдылық пен 
түсіністік, бір-біріне көмек беру, 
достық пен бейбітшілік, тәрбие 
мен тәлім — Әл-Фарабидің тұтас 
әлеуметтік-саяси теориясының 
ажырамас бір бөлігін құрайды. 
Мемлекет пен қоғамның 
кемелденуі туралы әлеуметтік-
саяси теориясында мемлекет 
басқарушылары мен сол қоғамда 
өмір сүретін адамдардың 
да ұстануы тиіс мемлекетті 
басқарудың императивтері 
мен механизмдері көрсетілді. 

жәдігер болып табылады. Кейін 
қазақтың батырлар жырлары 
көркемдік дәстүр жалғастығын 
тапты. 

«Қорқыт ата кітабы» оғыз-
қыпшақ дәуірінің әдебиет 
үлгілері мен философияға 
толы нақыл-өсиет сөздер, 
афоризмдерге бай болса, 
сонымен қоса дидактикалық 
әдебиеттің қалыптасуына 
әсерін тигізді. Дәлірек айтсақ, 
Х-ХІІ ғасырларда жазылған Әл-
Фарабидің «Қайырымды қала 
тұрғындарының көзқарастары 
туралы», «Мемлекет билеушінің 
нақыл сөздері», «Азаматтық 
саясат», Жүсіп Баласағұнның 
«Құтты білік», Ахмет Йүгінекидің 
«Ақиқат сыйы», Ахмет Йассауидің 
«Диуани хикмет» (Ақыл кітабы) 
шығармалары. 

«Құтты білік» дастаны 
Қарахан мемлекеті түріктерінің 
тілінде жазылғаны белгілі. 
Дастанда X–XI ғасырлардағы 
Жетісу жерінде тұрған 
тайпалардың салт-санасы, 
әдет-ғұрыптары, наным-
сенімдері көп жырланған. 
«Құтты білік» кейіпкерлерінің 
есімдері де бұрынғы тәңірілік 
дін нанымдарына қатысты. 
Басты бейне Күнтуды — әділ ел 
басшысының рәмізі. Бұл бейне 
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904 б.
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Сондықтан, бұлардың бәрі қазіргі 
таңда түркітілдес мемлекеттердің 
ұлттық құндылықтары ретінде 
саналуы тиіс.

Қолданылған әдебиеттер 
тізімі:

1. Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
Түркітілдес мемлекеттер 
басшыларының ІХ саммитінде 
сөйлеген сөзі (Әзірбайжан, 
Нахчыван қаласы) 201-205 б. 
Президент Н.А. Назарбаев и 
современный Казахстан. Том 



169

МОСТЫ ДРУЖБЫ И СОГЛАСИЯ

Базарбекова Д.М.,
старший научный сотрудник 

Службы инновационных и 
исследовательских проектов

Библиотеки Первого Президента – Елбасы,
кандидат филологических наук,

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, 
dumanbaz2013 @gmail.com

Миротворческий 
потенциал культуры 
отмечали во все времена. 
Культура объединяет народы, 
укрепляет дружбу, нивелирует 
политические разногласия, 
позволяет выстраивать 
международный диалог, диалог 
между национальностями, 
поколениями. Культура не 
имеет границ и всегда создает 
атмосферу взаимного доверия, 
укрепляет духовно-нравственные 
основы общества.

Несомненно, культура 
имеет большую общественную 
значимость, способствует 

регулированию отношений 
между этносами и странами, 
дает положительный 
стимул к сотрудничеству и 
взаимодействию. 

За все годы развития 
Казахстана культура являлась 
стратегическим потенциалом 
государства, где единой семьей 
проживают более ста этносов, 
где уважают язык и традиции 
каждого народа, где единой 
страной встают на борьбу 
с любыми трудностями и 
вдохновляют на создание нового 
и прекрасного. Гостеприимство, 
открытость, толерантность всегда 



170

сосуществование, уважение к 
культуре и образу жизни других 
народов, а также способствовал 
мирному разрешению 
возникающих политических 
противоречий между странами.

Деятельность Елбасы 
отличается дальнозоркостью, 
умением предвидеть 
предстоящие проблемы и 
принимать стратегические 
решения, поставив четкие задачи 
обновления в политической, 
экономической и духовной 
сферах. 

Это опытный политик 
мирового масштаба, который 
хорошо понимает стоящие 
перед страной и миром вызовы, 
и планомерно проводит 
политику, ориентированную на 
международное сотрудничество, 
основанное на справедливости, 
взаимоуважении и 
взаимопомощи. Незаурядность 
личности Елбасы, его способность 
примирять способствовали 
диалогу между многими странами 
мира.

«Нурсултан Абишевич 
Назарбаев как политик мирового 
уровня, человек, истинно 
преданный своему народу, 
является высоким примером 
для всего международного 

определялись как главные черты 
менталитета казахов.

Первый Президент 
Республики Казахстан – Елбасы 
Н.А. Назарбаев отмечает: «Я 
люблю свой народ. И горжусь 
тем, что с малых лет он прививал 
мне стойкость, благоразумие и 
человеколюбие» [1].

Казахстан всегда стремился 
продвигать ценности мира и 
согласия как внутри страны, 
так и на международной арене, 
и по праву является ведущим 
миротворцем Центральной 
Азии, всегда идет по пути мира, 
и благодаря мудрости Елбасы, 
всегда достигает успеха.

«Казахстан, первый в мире 
добровольно отказавшийся 
от ядерного оружия и 
закрывший крупнейший на 
планете Семипалатинский 
ядерный полигон, с полным 
моральным правом не только 
возглавил глобальную борьбу за 
безъядерный мир, но и взял на 
себя трудную, но благородную 
миротворческую миссию», – 
подчеркивает руководитель 
Канцелярии Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы 
М.Б. Касымбеков [2].

Политика Елбасы была 
направлена на бесконфликтное 
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сути, так и по содержанию, и 
хотелось бы остановиться на 
выставочной деятельности.

Ведь выставка, определяется 
основным средством 
репрезентации, органично 
сочетает идейные, эстетические 
и материальные компоненты, 
концентрирует актуальные 
явления общества, науки, 
искусства.

Выставка является одним из 
самых уникальных феноменов 
современной культуры: за всю 
историю существования она 
не только не утратила своей 
актуальности, но и вобрала 
в себя все современные 
инновационные технологии, 
например, виртуальные 
выставки.

В Библиотеке Елбасы 
представлены уникальные 
экспозиции: «Лидер, признанный 
миром», «Нурсултан Назарбаев – 
Лидер глобального антиядерного 
движения», «На заре 
независимости», «Олимпийское 
движение в Казахстане», 
«Музыкальные инструменты 
народов мира» и др.

Отрадно, что Библиотека 
Елбасы проводит работу по 
выставочной деятельности 
не только в столице, но 

сообщества» – отмечает в своей 
статье директор Библиотеки 
Первого Президента Республики 
Казахстан – Елбасы 
А.М. Рахимжанов. «Единство 
и сплоченность, заложенные 
Нурсултаном Абишевичем в 
основу развития нации, уверен, 
и дальше будут служить залогом 
мирного и прогрессивного 
будущего Казахстана», 
подчеркивает автор [3].

Один из культурных брендов 
миротворческой политики Н.А. 
Назарбаева – это деятельность 
Библиотеки Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы. 

Деятельность Библиотеки 
Елбасы охватывает 
огромный фонд работы, и 
наряду с этим содействует 
дальнейшему укреплению и 
развитию межнационального 
сотрудничества не только 
между учреждениями науки, 
культуры и образования, 
но и вносит значительный 
вклад в распространение 
информационной культуры 
и реализацию вектора 
государственной политики в 
укреплении мира и согласия.

Библиотека Елбасы проводит 
полномасштабные мероприятия 
и проекты уникальные как по 
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Данные культурные 
проекты имеют первостепенное 
значение в презентации страны, 
создание культурного достояния 
государства, формируют 
преемственность поколений. Это 
своеобразные мосты, которые 
сумели донести положительный 
посыл, заложить зерно добра и 
любви в сердцах. В связи с этим, 
большое значение уделяется 
созданию и презентации 
совместных выставок.

Так, совместно с 
посольствами Израиля и 
Нидерландов в Республике 
Казахстан состоялась 
выставка «Анна Франк. Уроки 
истории», в рамках который 
была презентован «Дневник 
Анны Франк» на казахском 
языке. Выставка, посвящена 
Международному дню памяти 
жертв Холокоста в рамках 
международного проекта 
Библиотеки Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы 
«Диалог посредством культуры» 
[4].

Совместно с Корейским 
культурным центром 
Посольства Республики Корея 
была организована выставка 
корейской традиционной одежды 
«Ханбок и я: целительный путь 

осуществляет проекты по 
организации выездных фондовых 
выставок.

Так, был разработан и 
представлен передвижной 
выставочный проект 
«Н. Назарбаев: эпоха, личность, 
общество», стартовавший 
в 2017 году в Алматы и 
уже представленный в гг. 
Шымкенте, Тараз; Алматинской, 
Актюбинской, Атырауской, 
Кызылординской и Туркестанской 
областях [4].

Проект репрезентирован 
современно, качественно 
и доступно, поэтому нашел 
широкий отклик у посетителей 
выставки. Также выставочные 
объекты регулярно пополняются 
документами, экспонатами 
из архивного, музейного и 
книжного собраний Библиотеки 
Елбасы и становятся все более 
востребованными. 

Выставки – это не просто 
художественное отражение 
нашей идентичности, это 
предложения, которые экспертно 
осмыслены и художественно 
оформлены, это инструмент 
для поиска новых подходов 
к урегулированию важных 
вопросов современности.
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воспитании подрастающего 
поколения, формирования 
гражданского общества. Наряду 
с этим, обеспечивают развитие 
свободного и равноправного 
доступа к знаниям и информации, 
способствуют выработке 
совместных решений актуальных 
вопросов.

Выставочная деятельность 
Библиотеки Елбасы – это 
глобальный проект, который 
презентует важные аспекты 
жизни; эффективные и 
прогрессивные пути, 
позволяющие людям разных 
культур и стран сотрудничать в 
решении актуальных вопросов. 

Отрадно, что деятельность 
Библиотека Елбасы не 
ограничивается масштабами 
республики, проводятся и 
международные выездные 
выставки.

Так, совместно с 
японской организацией Сока 
Гаккай Интернешнл (SGI) и 
Международной компанией 
за ликвидацию ядерного 
оружия (ICAN) при поддержке 
Посольства Республики 
Казахстан в Японии была 
организована международная 
передвижная выставка «Все, что 
вы цените – За мир, свободный 

к себе», проведенная в честь 
10-летия стратегического 
партнёрства между Республикой 
Казахстан и Республикой 
Корея. Также при содействии 
Администрации города Чончжу и 
Фонда продвижения культурной 
индустрии г. Чончжу состоялась 
выставка корейских палочек для 
еды «K-Chopsticks: Connection» [4].

В рамках международного 
проекта «Диалог посредством 
культуры» совместно с 
Посольством Исламской 
Республики Иран была проведена 
выставка «Иранская калиграмма» 
[4].

В преддверии празднования 
Дня столицы Республики 
Казахстан и Дня Независимости 
Республики Беларусь 
представлена выставка «Крок 
да Перамогi» («Шаг к Победе»). 
Мероприятие организованно 
совместно с Посольством 
Республики Беларусь в 
Республике Казахстан, при 
поддержке Представительства 
Российского центра науки и 
культуры в г. Нур-Султан [4].

Данные проекты являются 
важным социально-культурным 
мероприятием, и занимают 
особое место в становлении 
и развитии общества, 
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урегулирования и разрешения 
межгосударственных 
политических конфликтов, 
а участие же государств в 
миротворческом процессе 
является одним из приоритетов 
внешней политики. 

Республика Казахстан как 
надежный стратегический 
партнер оказывает большое 
содействие международному 
сообществу в предотвращении 
и прекращении вооруженных 
конфликтов, в прекращении 
насильственных действий 
дипломатическими методами, 
призывает стороны к мирному 
диалогу.

Миротворческие инициативы 
Н.А. Назарбаева вносят 
свой вклад в укрепление в 
национальную безопасность 
страны, сохранение 
государственности и устойчивое 
развития Казахстана. Елбасы, 
неоднократно подчеркивая 
значимость мира и единства, 
отмечает: «Мы вместе. Не 
сгибаясь перед трудностями, 
сбережем наше единство и 
согласие. Только тогда мы 
сможем сохранить независимость 
и быть достойными нашей 
великой цели «Мәңгілік ел» [5].

от ядерного оружия». Так, в 
г. Токио Библиотекой Елбасы 
была представлена выставка 
«Казахстан-Япония: путь к 
безъядерному миру» [4].

Мероприятия такого 
масштаба вносят бесценный 
вклад в урегулирование 
отношений между государствами, 
ведь живое общение 
помогает установлению редко 
возможных в переписке ценных 
долгосрочных и доверительных 
отношений.

Выставочная деятельность 
определяется как перспективная 
отрасль для развития. Это 
уникальный инструмент, который 
применим как для презентации 
страны, ее достижений и 
перспектив развития, так и 
для взаимовыгодного обмена 
мнениями, диалога и поиска 
обоюдных решений актуальных 
вопросов.

Культура выступает тем 
фактом, который призван 
помогать в решении многих 
проблем общества различной 
направленности, и является 
мощным средством объединения 
разных этносов, государств. 

Миротворчество остается 
важным стратегическим 
инструментом в деле 
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АССАМБЛЕЯ НАРОДА 
КАЗАХСТАНА - УНИКАЛЬНЫЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

Базаров К.Т.,
КГУ им. Ш. Уалиханова, к.и.н., доцент

Республика Казахстан, г. Кокшетау,
kanat.bazarov.1957@mail.ru

Исторической вехой на 
пути независимости и свободы 
явилось принятие 25 октября 
1990 года «Декларации о 
государственном суверенитете 
Казахской Советской 
Социалистической Республики». 
Декларация, выразившая волю 
народа Казахстана, стремилась 
обеспечить достойные 
условия жизни для всех 
граждан Республики Казахстан, 
позволяет решать задачи 
консолидации и укрепления 
дружбы народов, заверить, 
что Республика суверенное 
государство и принимает 

меры по защите, и укреплению 
национальной государственной 
принадлежности.

Изменения в экономике, 
социальная гармония и 
спокойствие являются главными 
приоритетами международного 
авторитета Казахстана. Для 
достижения этой цели Казахстан 
взял курс на построение 
современного светского 
государства, приверженного 
идеалам мира, терпимости, 
толерантности и конструктивного 
диалога. Создание Ассамблеи 
народа Казахстана стало 
институциональным 
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Кыргызстане, Молдове, Армении, 
Грузии и т.д., были проблемы 
религиозного и межэтнического 
характера. Если оставили их вне 
поля зрения, то непредвиденные 
последствия были бы возможны 
и у нас. Чтобы обеспечить 
государственную независимость 
и демократию, Лидер нации 
сделал все возможное, чтобы 
такой сценарий не случился 
в Казахстане. Чрезвычайно 
важным шагом в этом 
направлении стало создание 
Ассамблеи народа Казахстана, 
которая, с одной стороны, 
способствовала сохранению 
самобытности каждой этнической 
группы, а с другой - привела к 
пониманию обществом, что весь 
народ Казахстана - это единый 
народ, который несет общую 
ответственность за судьбу своей 
страны.

Поэтому в этих условиях 
возникают основные 
приоритетные задачи 
государственной политики. 
Конечно, в первую очередь, 
необходимо поддерживать 
стабильность и процветание 
в стране. Политика Первого 
Президента Н. А. Назарбаева 
была направлена на 
последовательную реализацию 

оформлением сферы 
межнациональных отношений 
в республике, своеобразным 
органом публичной, народной 
дипломатии.

 За годы независимости 
многое было сделано. Сегодня 
Казахстан рассматривается 
как государство с социальной 
стабильностью, гармоничным 
состоянием межэтнических 
и межконфессиональных 
отношений.

В начале 90-х годов, 
в период распада СССР, 
Казахстану предсказывали 
массовые межэтнические 
и межконфессиональные 
столкновения. Конечно, 
единственное желание 
представителей 130 
национальностей, живущих 
в общем доме Казахстан, - 
это мир и спокойствие. Но 
согласие не приходит само 
по себе. Интенсификация 
многочисленных войн и 
конфликтов на национальной 
почве, международного 
терроризма и экстремизма 
порождает значительные страхи, 
которые нельзя недооценивать. 
К тому же, в бывших советских 
республиках, например, как в 
Таджикистане, Узбекистане, 
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независимости республики, 
Президент подчеркнул, «что не 
одно поколение казахстанцев 
создавало наше главное 
достояние - дружбу народов. 
Многое, переосмысливая 
заново, казахстанцы не вправе 
растрачивать это богатство, 
забыть добрые традиции. 
Они сформировались не 
в последнее десятилетие 
и не коммунистическими 
директивами. Надо 
последовательно слышать 
голос каждого народа, любой 
национальности. Именно 
поэтому необходимо перевести 
форум на постоянную основу, 
создать новый общественный 
институт» [1, с. 96]

Одним из важных поисков 
вариантов представительства 
интересов этносов завершился 
созданием в Ассамблеи 
народа Казахстана со статусом 
консультативно-совещательного 
органа при Главе государства.

 Репутация нашего 
государства дает Казахстану 
моральное право выступать с 
глобальными миротворческими 
инициативами, в том числе 
в качестве посредника в 
межрелигиозном диалоге, чтобы 
быть услышанным во всем 

реформ, ведущих к построению 
современного демократического 
государства и эффективной 
экономики. Реализация 
президентской идеи единой 
нации была необходимым 
условием достижения единства в 
государстве.

Таким образом, стабильная 
и многоплановая политика 
в области межэтнических 
отношений стала одной из 
главных задач молодого 
государства.

Вся политика и деятельность 
Н.А. Назарбаева была 
направлена на консолидацию 
людей в казахстанском обществе 
путем обеспечения единства 
народа. Одной из наиболее 
ярких инициатив в области 
национальной политики, 
направленных на достижение 
гармонизации межэтнических 
отношений в Казахстане, была 
идея Президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева о 
создании республиканского 
органа, объединяющего все 
этнические группы. История 
становления суверенного 
Казахстана неразрывно связана 
с историей АНК. В 1992 году, 
выступая на первом форуме, 
посвященном годовщине 
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но и многоконфессиональным 
государством. Чтобы 
поддерживать внутреннюю 
стабильность, необходимо 
придерживаться политики 
межконфессионального согласия. 
В настоящее время в Казахстане 
зарегистрировано около 4000 
религиозных объединений, 
представляющих 46 конфессий. 
За годы независимости число 
православных приходов 
увеличилось в четыре 
раза, а число католических 
приходов удвоилось. В стране 
насчитывается более 1000 
миссий и молитвенных домов 
протестантских объединений, 
27 еврейских общин. Решением 
Первого Президента в календарь 
государственных праздников 
были внесены мусульманский 
Курбан-айт и православное 
Рождество.

Справедливости ради 
необходимо сказать, именно 
по инициативе Н.А. Назарбаева 
специально для Астанинского 
межрелигиозного форума в 
самом центре нашей столицы 
был построен замечательный 
архитектурный шедевр – «Дворец 
мира и согласия», который 
по праву сегодня является 
настоящим центром не только 

международном сообществе. 
Все это связано с политикой 
Н.А. Назарбаева, политическая 
мудрость которого спасла 
нашу страну от межэтнических 
и межконфессиональных 
конфликтов.

С 2003 по 2015 год в Астане 
прошли пять съездов лидеров 
мировых религий. В 2003 
году, 23-24 сентября, лидеры 
мировых и традиционных 
религий встретились в Астане. По 
инициативе 
Н. А. Назарбаева в Казахстан 
на первый съезд прибыла 
делегация из 17 делегации от 
всех религиозных конфессий 
мировой религии. Не случайно 
Казахстан становится местом 
проведения международных 
форумов высокого уровня. С 2003 
года столица Казахстана стала 
главной диалоговой площадкой 
во всем мире, объединяя 
политиков, религиозных 
деятелей, представителей 
международных организаций 
и ученых для решения 
насущных проблем и поиска 
общих направлений работы по 
различным аспектам, связанным 
с религиозными вопросами. 
Сегодня Казахстан является не 
только многонациональным, 
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многонациональном обществе.
Для дальнейшего 

стабильного и эффективного 
функционирования политической 
системы Ассамблея народа 
Казахстана и Малые Ассамблеи 
создают мощную основу для 
разработки и проведении в 
жизнь политических программ 
и стратегии важных решений 
в сфере междунациональных 
отношений. Во всех регионах 
страны открыты «Дом дружбы», 
где объединены национально-
культурные центры регионов. 

 Большое внимание 
уделяется сфере этнокультурных 
взаимоотношений в Республике 
Казахстан. Важно отметить, что 
для развития информационно-
коммуникационных ресурсов 
этнокультурных объединений, 
большая поддержка оказывается 
со стороны государства. Сегодня 
в информационном поле 
активно работают более 35 
этнических газет и журналов. 
Наиболее крупных 6 этнических 
республиканских газет работают 
при государственной поддержке. 
Газеты и журналы выпускаются 
на 11 языках, радиопередачи – на 
8, а телепередачи на 7 языках. 
В стране работают 14 русских 
театров, а также узбекские, 

для нашего государства, но и 
мира. Его открытие состоялось 
2006 году, во Дворце мира и 
согласия размещенны офисы 
национально-культурных 
центров и крупнейших 
религиозных объединений.

Сегодня в республике 
действуют более 350 
республиканских и местных 
национально-культурных 
центров.

За годы деятельности 
Ассамблея получила высокую 
оценку мирового содружества, 
в том числе со стороны ООН 
и ОБСЕ. Так, в свое время 
Генеральный секретарь ООН 
Кофи Аннан назвал Казахстан 
«примером межнационального 
согласия, стабильного и 
устойчивого развития для 
других государств мира» [2]. 
Высокую оценку состоянию 
межнациональных отношений в 
Казахстане дал во время визита 
в 2001 году Папа Римский Иоанн 
Павел II [3, с. 89].

Модель межэтнического 
согласия в лице Ассамблеи 
народа Казахстана 
рекомендована другим 
государствам в качестве 
формулы гражданского мира, 
воплощенной на практике в 
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единства, формированию 
национально-государственной 
идентичности в Казахстане 
на основе научных подходов. 
Для этого при Ассамблее в 
2009 году был создан Научно-
экспертный совет. Работа 
НЭС построена на основе 
междисциплинарного подхода. 
В его составе представители 
гуманитарных направлений и 
специалисты технических наук. 
Научно-экспертные группы 
Ассамблеи работают во всех 
областях и городах Алматы и Нур-
Султане. Всего в них вовлечено 
около 200 человек: ученые, 
руководители этнокультурных 
объединений, государственные 
служащие. Например, в рамках 
формирования исторического 
сознания НЭС АНК реализует 
такие проекты как: «Память во 
имя будущего», «Депортация 
народов Казахстана в 30-50 гг.», 
«Сөнбесінот алауы» и др.

 Изменения и дополнения 
в Конституцию страны в мае 
2007 года, позволили Ассамблее 
делегировать в парламент страны 
9 представителей от крупнейших 
национальных групп Казахстана 
от белорусов, украинцев, немцев 
и т.д. Процедура выдвижения 
кандидатов в депутаты членов 

уйгурские, немецкие и корейские 
театры.

Результаты деятельности 
Ассамблеи народа Казахстана 
определяются такими 
факторами, как информационно-
пропагандистской работой. 
Среди них особое место занимает 
пропаганда долгосрочных целей 
государства, как например, 
вхождение страны в тридцатку 
развитых стран мира, реализация 
новой экономической политики 
«Нурлы жол», предусматривает 
решение целого комплекса 
патриотической идеи 
направленная в будущее – 
«Мәңгілік Ел». 

Центральное место в 
деятельности АНК занимают 
вопросы, которые прививают 
гражданам любого общества 
чувство солидарности, 
жертвенности во имя 
общечеловеческих идей.

Для научного изучения 
межнациональной и 
межрелигиозной гармонии в 
высших учебных заведениях 
страны были созданы кафедры 
Ассамблеи народа Казахстана.

Перед учеными были 
поставлены задачи, которые 
должны способствовать 
укреплению национального 
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демонстрируется, что 
страна может успешно 
строить государственно-
конфессиональные отношения, 
поддерживать и развивать 
межэтническое согласие, и в 
то же время решать проблемы 
государственного строительства.  
Все это в контексте углубления 
глобализационных процессов 
и усиления глобальной 
нестабильности в мире, 
проявлений старых и появления 
новых вызовов и угроз. 
Успех страны всегда связан 
с деятельностью Елбасы. 
И казахстанская модель 
мира социальной гармонии 
убедительно доказала важную 
роль личности Лидера нации в 
эпоху грандиозных политических, 
идеологических и социально-
экономических перемен, 
его правоты, мудрости и 
политического предвидения.

Ассамблеи народов Казахстана. 
Так, решениями сессий малых 
собраний по рекомендации 
от национальных культурных 
центров, а региональные и 
республиканские общественные 
объединения рекомендуются 
решениями их высших органов.

 По инициативе Ассамблеи 
и при государственной 
поддержке в стране действуют 
100 национальных и 170 
воскресных школ, где изучаются 
языки различных диаспор. 
Правительство страны выделяет 
миллионы тенге ежегодно на 
их содержание, им помогают 
местные органы исполнительной 
власти. Они могут участвовать 
в многочисленных грантах, 
выделяемых Министерством 
культуры и спорта Республики 
Казахстан.

 С первых дней 
независимости Республики 
Казахстан всему миру 
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Abstract
The use of the potential 

of diasporas in the system of 
interstate relations has a long 
history. In the modern world, 
diasporas are turning into an active 
social force capable of promoting 
or resisting positive changes. As 
practice shows, the most influential 
diasporas have a close relationship 
with the ethnic homeland which is 
as a rule, either takes the form of 
state support for the diaspora from 
the motherland, or the support of 
the mother country itself from the 
more influential ethnic diaspora.

The article deals with issues 

related to changes in the basic 
values of diasporas under the 
influence of intensive migration 
processes and the role of the 
president of Kazakhstan Nursultan 
Nazarbayev in promoting diaspora 
policy in Kazakhstan. 

Keywords: diaspora policy, 
internal consolidation, ethnic group

Introduction
Many countries are home 

to diasporas from countries all 
around the world. As citizens and 
residents, diasporas also have an 
impact on any society as diasporas 
build bridges between societies and 
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Kazakh diaspora, registered by the 
Ministry of Justice of the Republic 
of Kazakhstan on November 3, 
1992 as the World Association of 
Kazakhs, an international non-
governmental organization of 
national importance.  Nursultan 
Nazarbayev was unanimously 
elected as a Chairman of the 
Presidium. The Association has 
offices and representative offices in 
19 countries. 

 The number of ethnic Kazakhs 
living in particular countries 
according to Sayat Orazalyuly 
can be determined in three basic 
categories:  China, Uzbekistan and 
Russia are in the first category 
as there live approximately 90 
% of all member of the Kazakh 
diaspora. The second category 
includes countries of the post-
Soviet Central Asia plus Mongolia, 
Afghanistan, Iran and Turkey 
where between 10,000 and 100,000 
members of the diaspora live. Other 
countries of the world where small 
communities counting less than 
10,000 ethic Kazakhs can be found 
(USA, Canada, Germany, France 
and Sweden) constitute the third 
group[1].

According to the World 
Association of Kazakhs, over 5 
million Kazakhs live in 43 countries 
around the world.

create transnational communities 
of mutual development benefit 
to the host and home countries. 
The role of diasporas in society 
can be an important factor for 
development in both country of 
origin and host country. They 
create diverse societies that can be 
dynamic, innovative and open to 
global trade, investment, skills and 
knowledge.

The state support of 
compatriots abroad - the diaspora 
policy is called upon to play a 
leading role in strengthening the 
internal consolidation of foreign 
communities and developing their 
potential impact on the power 
authorities of the country of 
residence.

After gaining state 
independence, Kazakhstan, as an 
independent and sovereign state, 
began to conduct its diaspora 
policy in foreign countries. 
Kazakhstan began to invite the 
highest representatives of the 
Kazakh diaspora and irredenta 
to coordinate joint activities of 
the Republic of Kazakhstan and 
Kazakhs living abroad. 

The first Kurultay of the World 
Kazakhs, convened in September 
1992, marked the beginning of a 
new period for Kazakhstan and the 
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Mongolia, expressed the desire 
to return. In 2005, WAK was 
involved in preparations for the 
Third World Kurultay of Kazakhs 
in Astana. On 1 August 2005, with 
the prime minister’s signature, 
the government of the Republic of 
Kazakhstan passed Decision No. 
797 about the preparation and 
hosting of this event. On 28-30 
September over 300 delegates from 
32 countries participated in the 
Kurultay, as well as more than 200 
representatives from all regions of 
Kazakhstan and the cities of Almaty 
and Astana. The Fourth World 
Kurultay  was held in 2011 and the 
next the fifth Kurultay  was held 
in Astana from June 22 to June 25, 
2017.  In all forums the President 
of Kazakhstan N.Nazarbayev took 
part.

Ethnic kazakhs have been 
arriving in Kazakhstan since 
1991, when the President of the 
Republic of Kazakhstan Nursultan 
Nazarbayev called for the return of 
diasporic Kazakhs to their “historical 
Homeland” [3]. The motivation of 
the President Nazarbayev’s policy of 
repatriation was a perceived need 
to increase the number of ethnic 
Kazakhs. The World Association of 
Kazakhs (WAK) bears responsibility 
for developing and maintaining 

 President Nazarbayev 
underlined the importance of the 
independence  of Kazakhstan as an 
opportunity to extend the country’s 
ability to serve as a homeland 
not only for those living within its 
territorial limits, but also for its 
diaspora living outside its borders. 
The spirit of Nazarbayev’s speech 
was embodied in these words: 
‘We have only one homeland in 
this world and that is independent 
Kazakhstan’. President Nursultan 
Nazarbaev appealed to ‘all Kazakhs 
to unite under a single flag on the 
soil of Kazakhstan’ [2].

The Second World Kurultay of 
the Kazakhs was held in Turkestan 
on 23-24 October 2002 where, 
according to WAK, more than 400 
delegates came from 34 countries, 
with the largest number from 
Uzbekistan. A distinctive feature 
of this particular Kurultay was 
the presence of Kazakhs from 
China for the first time. The main 
agenda discussions were about 
creating a new government 
program of support for Kazakh 
compatriots living abroad. Issues 
about the repatriation of Kazakhs 
wishing to return to their historical 
homeland were of special note. 
After the Kurultay, approximately 
800 Kazakh families, solely from 
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diasporas, positioning them as 
a national representation or 
political agent. Diaspora institution 
emergence in 113 origin states 
observed from 1992 to 2012 [4].

Relations with the Diaspora 
are recognized as an important 
direction of foreign policy in many 
countries. For some countries 
(Israel, China, Armenia, India) 
diaspora, providing political and 
economic support to their historical 
homeland, plays a particularly 
important role. The Diaspora 
can also play a significant role in 
preserving the national culture and 
the formation of national identity. 

G. Mendikulova who is  
engaged in the study of the Kazakh 
diaspora abroad in her speech 
at the international symposium 
«The Kazakh Diaspora: Problems 
and Prospects» noted: «It’s time 
to create a separate branch in the 
social sciences of Kazakhstan - 
diasporology, which will study the 
historical, demographic, cultural 
and everyday issues of diaspora 
development» . And we must take 
into account that 130 diasporas 
live in Kazakhstan itself, whose 
historical and modern problems 
also require deeper studies [5]. 

The work «The Historical 
Destiny of the Kazakh Diaspora» 

diaspora policy I Kazakhstan. The 
World Kazakh Association also 
helps the government indirectly 
through its connections with the 
diaspora and cultural centres 
abroad. The organization gathers 
information on the condition of the 
diaspora with a particular focus on 
their problems. The WAK is held 
every 5 years.

To improve the state’s 
diasporal policy, the State 
Program for Supporting the 
Kazakh Diaspora, approved by 
the President of the Republic of 
Kazakhstan on 31.12.1996, the 
Migration Act (1998) and other 
government acts, regulations 
and instructions was conducted. 
State quotas for oralmans were 
established. All these problems of 
the Kazakh diaspora were solved 
with the assistance of the Agency 
for Migration and Demography 
under the Cabinet of Ministers of 
the Republic of Kazakhstan.

Such a diaspora policy is 
effectively used in more than 60 
states of the world, including (India, 
France, Russia, China, Poland, 
Serbia,Croatia, Japan, Israel, 
Georgia, Armenia, Azerbaijan, etc.) 
annually allocating a significant 
share of the funds from the state 
budget to support their foreign 
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urgent than to pave the way for 
the colossal field of interaction 
of national identity and dynamic 
imperatives of the time for Kazakh 
humanities». The Kazakh diaspora 
is an object of domestic policy and 
a subject of international relations, 
a «bridge» between the domestic 
and foreign policies of our country. 
Therefore, at the moment, in 
political science special interest 
to the study of the influence of 
diaspora on international relations 
and as a factor of integration 
of Kazakhstan into the world 
community are of particular interest 
[6]. 

The current total population of 
Kazakhstan is slightly over eigteen 
million inhabitants. About 5 million 
ethnic Kazakhs reside outside the 
Republic of Kazakhstan. 

Since Kazakhstan became 
independent in 1991, its 
government has actively sponsored 
the return of ethnic Kazakhs living 
abroad, in particular from Mongolia, 
Uzbekistan, China, Iran, Turkey and 
Afghanistan. Most of Kazakhs fled 
their native land in the 1920s and 
1930s to escape the agricultural 
collectivization and other policies 
imposed by the Soviet government. 
This exodus, coupled with high Slav 
immigration throughout the Soviet 

by G. Mendikulova (Mendikulova, 
2003) investigates the history of 
the Kazakh diaspora formation, 
the underlying factors and life of 
ethnic Kazakhs aboad. The book 
belongs to Diasporology, a new 
research direction in modern 
Kazakhstani social sciences, 
exploring issues of multi-ethnic 
population of Kazakhstan formation 
and development as well as 
historical, economic, demographic, 
ethno-psychological, socio-political, 
cultural and welfare and other 
aspects of development of Kazakh 
and irredentists diasporas in the 
world.  

Study of historical and modern 
problems of Kazakh diasporas 
in different countries, different 
assistance in preserving and 
developing the national and cultural 
heritage of Kazakh culture, opening 
representatives of the Kazakh 
diaspora in many sectors of life 
activity - all this became one of the 
vectors of the country’s foreign 
policy, gain national identity. 
This policy, the foundations of 
which Kazakhstan has steadfastly 
adhered to all these years laid at 
the very beginning by the head 
of state Nursultan Nazarbayev. 
As Nursultan Nazarbayev noted, 
«Today there is no task more 
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ethnical identity of Kazakhs.
Since 1995, a new stage in the 

relations between the Republic of 
Kazakhstan and representatives of 
the Kazakh diaspora and Irredents 
abroad has come. President of 
the Republic of Kazakhstan N. 
Nazarbayev always meets with 
representatives of the Kazakh 
diaspora in his visits to foreign 
countries. Listens to their opinions, 
problems of compatriots, helps 
in their solution. To improve the 
state’s diasporal policy.

Thus, the Republic of 
Kazakhstan on the basis of its own 
interests, should not passively 
wait for an independent solution 
of the problems of the diaspora 
in the countries of the near and 
far abroad. Lack of attention and 
practical assistance accelerate the 
acculturation and assimilation of 
the Kazakh population with other 
ethnic groups where they live. 
Independently, relying only on 
their own capabilities, the Diaspora 
can not solve its problems. The 
Diaspora can not solve  problems 
independently, relying only on their 
own capabilities. 

At present, the problems of 
interethnic interaction, ethnic 
nationalism and separatism 
become increasingly important 

period, meant that Kazakhstan on 
the threshold of independence 
found itself the only one of the 
fifteen former union republics in 
which the titular nationality was 
outnumbered by all other ethnic 
groups together. The government 
has therefore been keen to 
encourage as many ethnic Kazakhs 
to return as would[7].

According to the Law of 
the Republic of Kazakhstan (RK) 
“on migration of population” 
the following notions were 
used: “Oralman is a person of 
indigenous nationality exiled 
outside the historic Homeland 
and denationalized by virtue of 
mass political repressions, illegal 
requisition, forced collectivization, 
other antihuman actions, and 
in-migrating to the Republic of 
Kazakhstan on a voluntary basis 
for permanent residence, and his/
her offspring” offspring. (The law…, 
article 1, 1997).   

According to data of World 
Kazakh Association almost every 
Kazakh diaspora have organized 
their national and cultural centers 
and non-institutional communities 
in their place of residence. These 
centers and communities are 
setting a variety of cultural events 
and measures in order to preserve 
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of the republic during 1989-2009. is 
presented below[8].

An important institution for 
ensuring interethnic harmony 
is the Assembly of the People of 
Kazakhstan. In accordance with 
the constitutional reform (2007), 
9 deputies were elected to the 
Majilis of the Parliament of the RK 
from the Assembly of the People of 
Kazakhstan, whose main functions 
are to ensure and protect the 
interests of the ethnic groups of the 
Republic of Kazakhstan.

One of the key factors in the 
effectiveness of the policy is the 
firm position of the country’s 
leadership aimed at harmonizing 
relations between ethnic groups. 
In the Address to the People of 
Kazakhstan «Growth of the well-
being of citizens of Kazakhstan 
is the main goal of state policy». 
Nazarbayev stressed that during 
the years of independence in 
Kazakhstan, «... its own model 
for ensuring social stability, 
interethnic harmony, the formation 
of Kazakhstan’s identity and 
general Kazakhstan patriotism was 
realized.»This is our Kazakhstani 
know-how, which we are rightfully 
proud of and must guard carefully» 
[9].

in relations between states; the 
problems of the diaspora require 
special attention. 

The problem of interethnic 
relations often has religious roots, 
the historical problem is connected 
with a real problem, the political 
problem is with a social problem, 
the international problem is related 
to the internal problems of the 
state. Such diversity makes the 
problem of interethnic relations 
complicated. It affects the 
economy, politics, social sphere, 
languages, geography, traditions 
and psychological state of the 
population.

As an example let’s take the 
conflict, the most serious and well-
known clashes that occurred on July 
5, 2009 in the capital of Xinjiang, 
Urumqi. Ethnic problems occurring 
in one country can affect and cause 
a reaction in neighboring countries. 
This can lead to changes in relations 
between countries. 

In quantitative terms, the 
ethnic structure of Kazakhstan can 
be divided into three large groups - 
Kazakhs, Russians, and other ethnic 
groups. As of December 2009, 
the share of Kazakhs in the total 
population was 60.4%, Russians - 
24.5%, other ethnic groups - 15.1%. 
Change in the national composition 
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bilateral relations of our country 
with neighboring states. One can 
not ignore the factors caused by 
the geopolitical rivalry of the great 
and regional powers for influence in 
Kazakhstan.

 It is not by chance that 
Kazakhstan is recognized in many 
parts of the world thanks to the 
balanced policy conducted by the 
First President of the Republic of 
Kazakhstan, Elbassy Nursultan 
Nazabayev. Our president has a  
great reputation not only in the 
country, but also is a politician of 
global scale.

The strategic course of the 
country for peaceful coexistence 
and cooperation with the 
neighboring states, with other 
states of the world determined 
by the President of the Republic 
of Kazakhstan in the new 
conditions of the multipolar world 
which resulted establishing and 
expanding international relations of 
Kazakhstan. 

The same principles that 
define political, cultural, spiritual 
and moral priorities and value 
orientations in the development of 
Kazakhstani society are laid down in 
the Constitution of the Republic of 
Kazakhstan. 

The legal basis for ensuring 
inter-ethnic harmony is the 
Constitution of the Republic of 
Kazakhstan. In accordance with 
the Basic Law of the Republic 
of Kazakhstan, «... the state 
cares about creating conditions 
for studying and developing 
the languages of the people 
of Kazakhstan» (Art. 7), «... 
everyone has the right to use his 
native language and culture, to 
freely choose the language of 
communication, education, «(Art.19) 
[10].

The degree of influence of the 
ethnic factor on bilateral interstate 
relations depends on the presence 
in the state of a large diaspora or 
irredenta, the «historical memory» 
and the mythological basis of the 
interrelationships of ethnic groups, 
the common border, the possibility 
of the ethnic group’s influence 
on political processes or political 
decision-making processes.

The ethnic situation in 
Kazakhstan significantly affects the 
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After gaining independence, 
our country strove to create 
conditions for internal stabilization. 
Also the most important task was 
to improve and transform the 
socio- economic sphere for the 
life of the population. Then take 
a specific and necessary place on 
the world stage. The acquisition of 
international status and authority 
for the country. 

The tasks and priorities set 
for the dynamic development and 
strengthening of stability, as well 
as the successful implementation 
and implementation of these tasks 
brought recognition to our country 

by the world community, thereby 
taking an important position in the 
global political system. 

Thanks to the Head of State, 
N. Nazarbayev, all the tasks set 
were successfully implemented, his 
vision and determination contribute 
to the stable development of the 
country, as well as achieving new 
heights in the international arena. 
The multivector policy pursued by 
our country undoubtedly reflects 
positive and friendly intentions 
towards each country in the 
world. Of course, it is making a 
big contribution in the conduct of 
multi-vector policy of President 
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establishment of state borders, 
diplomatic relations, and economic 
relations. And what is important 
is ensuring security in the region. 
All neighboring countries are 
strategic partners in all areas and 
our country, in turn, is strategically 
important for them.

In connection with the 
situations in the world, namely 
global threats and problems, our 
country, together with neighboring 
countries, pays special attention 
to the security sphere at the 
regional level. And also the main 
solution in resolving global threats 
and problems such as terrorism 
and extremism, drug trafficking, 
etc. There is collective unity in 
the fight against these threats. 
For this, additional forces are 
being created to ensure security, 
periodic meetings of heads of state 
with a view to further collective 
development and cooperation 
in this area. Such meetings are 
necessary for open discussion and 
finding the right and effective ways 
to solve global problems. Therefore, 
the position of our country 
regarding problems and threats is 
an exclusively collective struggle.

A collective approach is a 
solution not only at the regional 
level, but also at the global level. 

Nursultan Nazarbayev. His position 
on the international system 
favorably affects the development 
of our country. Since Kazakhstan 
is recognized as one of the most 
reliable partners in the world and 
such trusts are very valuable for the 
country. And they also stimulate the 
further development and stability 
of not only our country, but also the 
development of all countries in the 
global system [1].

The ongoing foreign policy 
is a continuation of the domestic 
policy of the country. Since stability 
in the spheres of life, especially 
ensuring national security, gives a 
positive direction to foreign policy. 
All implementation processes 
taking into account national 
interests for the well-being of the 
entire population. Also, the further 
development of the socio-economic 
sphere and the introduction of 
technologies and innovations in 
the sphere of strengthening our 
country’s position at the global 
level.

Being in the status of an 
already independent state, the 
first steps of our country in foreign 
policy were the establishment 
of relations with neighboring 
countries, of course at a 
friendly level. This included the 
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countries of the European Union, 
the USA, and other Asian countries. 
Strengthening economic relations 
and expanding trade through 
diplomacy. And the manifestation 
of activity in resolving conflicts of 
world-wide problems. 

N. Nazarbayev also took the 
initiative for the G - Global format. 
That is, the main point was to 
rally all countries to ensure world 
security and order. The head of 
state made this proposal at the 12th 
session of the Boas Asian Forum on 
the forum, which was held in 2013. 
Noting the advantages of Asia, 
which is the center of economic 
ties between countries. Since the 
implementation of significant 
projects and ideas are concentrated 
in Asia. The proposed format by 
the Head of State is due to the fact 
that G -8 and G -20 have not shown 
effectiveness in the global process. 
This initiative provides a means of 
communication between countries, 
open discussion and dialogue, 
covering the entire spectrum of 
global issues and problems.

Our country has never sought 
and will not strive for a path of 
confrontation. This is not consistent 
with the current foreign policy, 
and will also help to slow down 
the development of the country. 

Our country cooperates not only 
with neighboring countries on 
this issue, but also with European 
countries, the USA, etc.

N. Nazarbayev is one of 
the most prominent politicians 
in the world. He has the art of 
diplomacy and the introduction of 
negotiations, an excellent mediator 
in the regulation of conflicts and 
problems. Having such excellent 
qualities in the arsenal, in the 
eyes of other political leaders and 
figures, he is a reliable partner 
and friend for many countries of 
the world. All these relations are 
mutual, the basis of which is trust in 
our country and the Leader of the 
Nation.

The Head of State’s proposals 
on reforming the UN in the 
structure of ensuring security in 
a collective way and regulating 
international relations were also 
shown, taking into account the 
complexity in the global process [2, 
p.123].

In addition, the Head of State 
in the Strategy “Kazakhstan-2050” 
outlined the tasks for further 
improvement of foreign policy. 
Which means the further 
development of partnerships with 
countries such as Russia, China, 
the countries of Central Asia, the 
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participation to solve these 
problems.

Kazakhstan is always striving 
for new modernizations for better 
development and good for the 
people. Therefore, always to 
implement these modernizations, 
we do not bypass the strategic 
approach, and our country has it. In 
which clear tasks and priorities are 
always highlighted.

The peacekeeping activities 
of the Head of State are of great 
importance. Its common diplomatic 
approach, undoubtedly contributes 
to the safe resolution of problems 
and tensions that have arisen 
between the two countries.

The most striking achievement 
is the resolution of the Syrian issue. 
This process is taking place in our 
capital, Astana, negotiations began 
in early 2017. Of course , brings a 
positive result. The negotiations 
are attended by delegations of 
such countries as Turkey, Iran and 
Russia.

Syria has been in a difficult and 
distressed situation since 2011. The 
reason is the struggle of the rebels 
with the regime of the President 
of Syria B. Assad. At first it was the 
Civil War, then terrorist groups 
gained momentum and became a 
global threat. Attempts to resolve 

And it will also undermine the 
trust of many countries regarding 
our country. It will undermine the 
positive image and image of the 
country. Therefore, it becomes a 
part of confrontations or a part of 
global problems, in this case, to 
become or be one of the reasons, 
our country did not seek and is 
not going to. Moreover, there are 
enough opponents or supporters 
of confrontation on the world 
stage. Our country is always open 
for dialogue, and also creates the 
conditions for dialogue between 
other countries. Since today it is 
necessary to rally all countries 
to deal with the global threat. 
After all, first of all, people suffer, 
a large number of children. For 
this, national interests are needed 
to guarantee security, stable 
development and a bright future. 
Confrontation should not be 
applicable in the political system. 
From aggravating the worse 
situation, the problems will not 
be solved by themselves. An open 
dialogue, a diplomatic approach are 
the main means to maintain peace 
and balance the world. The proof 
of this is the ongoing multivector 
policy of our country. Showing also 
not indifference to global threats, 
but on the contrary, implacable 
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for Syria, Staffan de Mistura 
[3], where they discussed the 
consequences of the Syrian crisis, 
killed a huge number of people, 
the country’s plight. The head of 
state noted the resolution of the 
Syrian crisis exclusively through 
collective peace. For this, the 
driving countries of this crisis must 
accept a guaranteed settlement. To 
finally, finally solve this problem. 
Of course, the settlement process 
will be quite long and lengthy. Most 
importantly, in order to positively 
affect the situation of the country, 
it also contributed to the well-being 
of the entire Syrian people. This 
settlement should bring positive 
results and provide a future for the 
people. Guarantee no repetition of 
this war. The solution to this crisis 
should properly show the effective 
interaction of countries in the fight 
against global threats.

Also during the negotiations in 
Astana, a ceasefire, a ceasefire and 
further political dialogue to regulate 
this problem were discussed. 
Following the talks, Russia, Iran and 
Turkey are the guarantors of the 
fire regime in Syria, the mechanism 
is trilateral in nature. These 
negotiations were the first steps 
towards building stabilization of 
Syria. This is a truly successful step. 

this crisis have been made more 
than once. However, no positive 
results were observed. For the 
next decision, an intermediary 
was needed, in the person of that 
country, which would be able to 
influence the driving forces in this 
matter such as Turkey and Russia. 
Two countries would listen to this 
country.

It was decided by Recep 
Erdogan and Vladimir Putin [3] 
to negotiate in Kazakhstan. Thus, 
Astana has become a place for 
open discussion and resolution of 
the conflict, along with Geneva. The 
head of state agreed, supporting 
this proposal and preparations 
began for negotiations in Astana.

This process should give a 
positive momentum in the Syrian 
crisis. The desire of the Head of 
State N. Nazarbayev to resolve 
this large-scale conflict suggests 
that this problem is not one state, 
no country is immune from such 
threats. Therefore, one problem 
cannot solve this problem. Against 
the background of the acquisition 
of this crisis of a global nature, it 
should facilitate the connection of 
many countries of the world.

Also, the Leader of the Nation, 
N. Nazarbayev, held talks with the 
envoy of the UN Secretary General 
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of our country in any case require 
special attention and control . After 
all, a problem or conflict has the 
property of spreading. The proof 
is the Syrian conflict itself. Our 
country takes seriously and large-
scale conflicts of a regional and 
global level[4]. And he always tries 
to help in resolving these conflicts. 
This phenomenon manifested 
itself in the conflict between Russia 
and Ukraine, and in the conflict 
between Armenia and Azerbaijan. 
Kazakhstan seeks to solve any kind 
of problems peacefully and also 
helps other countries to act in a 
collective peaceful way.

Thirdly, the partners of 
Kazakhstan are involved in 
resolving the Syrian crisis: Russia 
and Turkey. Both countries are of 
great and valuable importance for 
our country. Therefore, under no 
circumstances will allow discord 
in relation to one of the countries. 
Since having common roots and 
cultural values as in relations with 
Turkey, while also having the same 
story as Russia, it was impossible 
to choose one or support one side. 
For Kazakhstan, all countries, all 
established trusting relationships 
are important.

First of all, choosing one side 
or country, this would be contrary 

All participants in the 
negotiations expressed great 
gratitude to our country and 
the Leader of the Nation, N. 
Nazarbayev. Since our country 
is competent and very serious 
about resolving this problem. 
Lee Der opposition Muhammad 
Alloush [4] noted that the talks in 
Astana will contribute to changes 
in Syria within the framework of 
constitutional forms and finally 
accomplished the civil war.

Negotiations in Astana showed 
a positive trend in the regulation of 
this issue. The result is significant 
actions and intentions of guarantor 
countries. What benefit has our 
country gained or how has the data 
affected the process affected the 
development of our country:

- Firstly, the conflict itself is 
global in nature, this crisis is not 
only a crisis of one country or 
side. Conflict resolution should 
be collective and open dialogue. 
Terrorist groups are made up of 
people who are representatives of 
other countries. Among them there 
are Kazakhstanis. Therefore, this 
is a threat to all countries of the 
world.

- Secondly, with regard to 
borders, namely, conflicts that 
arose near or in the neighborhood 
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in 2016. The Turkish Hurriyet 
Daily News [5, p.167] noted the 
contribution of our country to the 
regulation of the conflict between 
Russia and Turkey. Friendliness and 
a diplomatic approach contributed 
to the rapid release of tension. 
Turkey, as you know, did not want 
to apologize for the event, believing 
that the Turkish side is not guilty of 
what happened. But thanks to the 
active assistance of Kazakhstan, the 
crisis in relations between these 
countries was overcome.  

This conflict has shown that 
friction in relations between 
countries may appear at any 
unexpected moment. Most 
countries resort to harsh measures 
in the form of confrontation, 
sanctions and, worst of all, military 
action. Yes, all countries are 
not immune from threats and 
problems. But we must not forget 
that the international system of 
relations and diplomacy are needed 
in order to fight and confront 
difficulties and problems. In the 
end, a huge number of people 
suffer because of tough political 
decisions. In the event of problems 
or threats in relations between 
countries, often the leadership 
of countries decides individually, 
without being interested in the 

to the multi-vector policy of our 
country. Not only the image, 
prestige, authority of the country 
would be undermined, but the 
very thing would lead to a loss of 
confidence in our country. What 
can be worst is for any country. The 
Syrian crisis, namely, negotiations 
on regulation, is not the first event 
or the first time where Kazakhstan 
had to participate in the regulation 
of the conflict between Turkey and 
Russia.

It was a crisis in relations 
between the two countries and 
again, Kazakhstan played a huge 
role in establishing the previous 
relations between these countries. 
The conflict was caused by the 
downing of a Russian aircraft by a 
Turkish bomber in November 2015. 
After this event, Russia imposed 
sanctions against Turkey in the 
economic sphere, touched all 
sectors of such tourism, export and 
import of goods, etc.

The leader N. Nazarbayev 
called on countries to resolve the 
conflict peacefully immediately 
after the events. A year later, in a 
state of conflict, the parties decided 
to sit at the negotiating table. 
Kazakhstan provided tremendous 
assistance in the dialogue between 
these countries, which took place 



200

not count with the opinion of the 
people leads to a division of the 
country.

A striking example is the crisis 
in Ukraine. Russia is accused of its 
failures in politics, thereby making 
it an aggressor in the eyes of the 
whole world. The conflict between 
these countries touched all spheres 
of life in politics, economy, culture, 
etc. 

After the Crimea separated 
from Ukraine and became part of 
Russia. On the one hand, it became 
a turning point and historical 
moment for Russia, but on the 
other hand it gained mistrust on 
the part of the world community. 
Which, of course, affects all spheres 
of the country’s life. However, 
Russia staunchly confronts all 
difficulties and does not think to 
solve these difficulties by military or 
armed means.

Kazakhstan did not pass this 
conflict. In every possible way, 
trying to facilitate the introduction 
of dialogue between these 
countries. The head of state, N. 
Nazarbayev, held consultative 
negotiations in 2014 with leaders of 
countries such as Russia, Ukraine, 
the USA, France, Germany, and 
Great Britain. 

Kazakhstan is trying in the 
global political system to mediate 

opinion of the people and thereby 
exposing them to threats and 
dangerous consequences. This 
means that, most countries are 
contradictory in their policies. 
The basis of which are national 
interests. And these interests 
include the opinion and well-being 
of the people.

Therefore, each country must 
comply with its policy, focused 
on national interests. After all, 
conflicts or other problems impede 
development in the spheres of the 
country’s life, which leads to the 
non-prosperity of the country. This 
means that the country’s external 
political problems lead to the 
undermining of domestic politics 
and the system. Which leads to 
unrest, the country will not be able 
to control the situation. Which 
ultimately leads to the collapse and 
integrity of the country. And this 
is a real scary event. Because any 
country strives for development 
and stability within the country 
itself. Not a reasonable decision 
or a wrong approach in politics 
will affect and be reflected against 
itself. Which means only suffering 
for the people of the country. A 
country with democratic principles 
must reckon with the opinion of 
the people. A country that does 
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allows you to dynamically develop, 
as well as withstand all global 
threats.

Indeed, our country is one of 
the few countries that has proved 
that it is alien to the problems of 
conflict and unrest arising from 
religion, nationality, racial and class 
affiliation. Kazakhstan is also a good 
example in the issue of migration. 
Since the country is multinational 
and our people are not even divided 
on the issue of nationality, each of 
us, on an equal footing, considers 
himself a citizen of our country. The 
peoples are friendly and hospitable. 
Therefore, such problems that 
have arisen in European countries 
have not been observed and will 
not be observed. Kazakhstan is a 
worthy example in many areas, be it 
politics, economics, culture, sports, 
etc. 

Absolutely correct and correct 
position of friendly politics. 
The result, which will always be 
positive and positive. Our country 
is now spoken of as an ambitious 
country that strives for the best 
and become better. Having its own 
goals and objectives, strategies 
that are created or based on the 
individuality of the country. And 
also our country does not depend 
on the opinion or location of other 

in conflicts between countries. 
Since the Leader of the Nation, 
facing and knowing many threats, 
decided exclusively by peaceful 
means, found consensus and took 
into account the opinion of the 
people of the country. Because I 
realized how threats could lead to 
undermining the country’s stability. 
The result, which could be a civil 
war. Kazakhstan is the only country 
among the CIS that did not allow 
unrest and war.

As noted earlier, the country’s 
peacekeeping is in the correctness 
of a multi-vector policy.

Head of State N. Nazarbayev 
achieved a successful result for our 
country, which ensured the security 
and integrity of the territory of 
our country. This was guaranteed 
by the world powers. And also a 
decision was reached regarding the 
maintenance of the spheres of the 
economy and politics of our country 
by the international community.

The adopted and ongoing 
multivector policy to this day is 
bearing fruit for the development 
of our country. Our country has 
contributed and is now making a 
huge contribution to global security. 
Now our country continues to 
pursue a policy towards the 
integration process. Since this 
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countries in the development of 
the country, thereby having its 
own vision and clearly defined 
position in the international arena. 
This position is towards peace, 
peace, order and harmony. Being 
a friend to many countries, I am 
always ready to be with them both 
in success and in difficulties. These 
actions by our country are carried 
out thanks to the Leader of the 
Nation N. Nazarbayev. A positive 
and dynamic country is directly 
linked to the country’s Leader. 
And such a positive development 
contributes to raising the country’s 
image to an incredible level. Having 
success inside yourself, success 
on the world stage is certainly 
accompanied. Thus, increasing 
the importance of the country and 
the country’s desire to be in the 
trust of many countries. And the 
desire of many countries to have 
the trust of our country. Such a 
mutual process will always ensure 
high-performance development, 
a guarantee of security, and 
preservation of values in the form 
of national interests.

It follows that the country’s 
positive image will be expressed in 
the positive actions of the country, 
which have the expression not only 
of the country’s internal stability, 
but also global level stability.
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В основе успешного развития 
Казахстана лежит реализация 
стратегических инициатив 
Первого Президента Республики 
Казахстан Н.А.Назарбаева. Одним 
из ключевых векторов развития 
Казахстана как независимого 
государства является, по 
мнению Елбасы, интеграция 
тюркского мира, сохранение 
его единства, солидарности и 
стабильности, создание общего 
культурно-информационного 
и языкового пространства 
в условиях нынешней 
сложной глобализации, 

совершенствование духовного 
наследия тюркского мира. 

На пути к объединению 
тюркских народов важным 
остается построение собственной 
казахстанской модели, модели 
национальной модернизации, 
которая получила название 
«Модель Назарбаева». Одним 
из направлений данной модели 
является процесс духовной 
модернизации и обновление 
национального сознания «Рухани 
жаңғыру», ставшие объектом 
исследований ученых разных 
наук – истории, филологии, 
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Общеизвестно, что одной из 
разновидностей политического 
дискурса является президентский 
дискурс (Алексеева, 2012; 
Алышева, 2011; Анисимова, 2016; 
Васильев, 2015; Гаврилова, 2011; 
Дементьева, 2009; Кошкарова, 
2011; Нахимова, 2011, 2016; 
Паршина, 2005; Седых, 2012, 2016; 
Стрельникова, 2004; Сурина, 
2004; Томанова, 2015; Чудинов, 
Нахимова, Никифирова, 2018; 
Шаукенова, 2013 и др.), в котором 
идеологемы играют ключевую 
роль и являются опорными 
смысловыми элементами текста. 

Изучением идеологем 
ученые  активно занимаются с 
конца 90-х гг. XX  века (Купина, 
1995, 2005; Карасик, 2002; 
Чудинов, 2006, 2007;  Клушина, 
2008; Нахимова,  2011; Пионтек, 
2012; Безродная, 2013 и др.). 
Все ученые сходятся во мнении, 
что идеологема – это концепт, 
который передает ту или иную 
«общественно важную идею» [2, 
c. 12], влияет на мировоззрение 
читателя [3, c. 141], содержит 
оценочные, эмоционально-
экспрессивные коннотации 
4], связан с идеологическим 
денотатом [5, c. 91]. 

Анализ существующей 
научной литературы по теме 

философии, этнологии, 
культурологии и др.

В современном Казахстане 
особую актуальность 
приобретают вопросы 
формирования государственной 
идеологии и модернизации 
общественного сознания. Этому 
способствовал выход в разные 
годы ряда статей и посланий 
Первого Президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева – 
«Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» 
(2017), «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность» (2017), 
«Семь граней Великой степи» 
(2018), «Рост благосостояния 
казахстанцев: повышение 
доходов и качества жизни» (2018) 
и др. Говоря о концептуальной 
статье Первого Президента 
Казахстана «Семь граней Великой 
степи», Н. Нигматулин отметил, 
что этот фундаментальный труд 
стал эпохальным событием в 
идеологической жизни нашей 
страны [1]. 

  В связи с этим на первый 
план выдвигаются проблемы 
изучения идеологического 
пространства, идеологической 
картины мира, идеологического 
корпуса русского языка в 
Казахстане.
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статьи заключается в том, 
что предметом исследования 
выступают новые идеологемы, 
функционирующие в 
современном публицистическом 
дискурсе Казахстана. 

Идеология – неотъемлемая 
часть политики любого 
государства, и важную роль 
в её формировании играют 
политические тексты, прежде 
всего, труды его руководителя. 
«Идеология независимого 
Казахстана – по справедливому 
мнению С.Усенова, – 
представляет собой систему идей 
Первого Президента 
Н.А. Назарбаева, который в 
своих книгах, статьях, посланиях 
народу Казахстана всегда 
уделяет особое внимание 
теоретическому аспекту» [6, с. 
157]. Благодаря программным 
статьям Нурсултана Назарбаева, 
нацеленным на решение 
социальных вопросов, 
преобразование устройства 
жизни казахстанцев, на 
перспективы и прогрессивное 
развитие государства, благодаря 
глубокому содержанию Посланий 
Первого Президента и новизне 
его идей, на современном этапе 
развития Казахстана можно 
отметить функционирование 

президентского дискурса 
позволил авторам статьи прийти 
к выводу, что источником 
возникновения идеологем 
является непосредственно 
сам политический текст 
(устная или письменная речь 
политических лидеров – статьи, 
выступления, обращения, 
интервью и т.д.), так называемый 
первоисточник. При этом в 
последние годы наблюдается 
явная тенденция – активная 
реакция на политические тексты 
(отзывы, отклики, комментарии) 
многих общественных и 
политических деятелей, 
ученых, государственных 
служащих, представителей 
неправительственных 
организаций, бизнес-сектора и 
др.  В поле внимания авторов 
статьи вошли ранее не 
исследованные языковедами 
«вторичные» политические 
тексты, в которых идеологема 
подвержена переосмыслению, 
приобретает новые очертания. 
Именно эти тексты становятся 
подтверждением того, что 
идеологема «живет», становится 
узнаваемой, что она позитивно/
негативно влияет на массовое 
сознание. Кроме того, 
научная новизна настоящей 
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О возвращении к истокам 
с целью сохранить духовное 
наследие, приумножить 
культурные ценности и говорит 
Первый Президент Казахстана. 
В своей программной статье 
«Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» 
Н.А. Назарбаев представил 
программу «Рухани жаңғыру» – 
программу духовного обновления 
казахстанского общества и 
направления модернизации 
общественного сознания [8].

Идея «Рухани жаңғыру» 
была активно поддержана 
общественностью Республики 
Казахстан, в результате этого 
осмысление президентской  
программы нашло широкое 
отражение в средствах массовой 
информации: «Программа 
«Рухани жаңғыру» для нас сегодня 
в приоритете, она всеобъемлюща 
и отвечает на главные вопросы 
современности: где наше место 
в потоке истории, и где мы 
хотим оказаться. Самое лучшее 
в этой программе – каждый 
осознает свою сопричастность 
к великому делу...» [9]; «... 
исследование сакральных 
географических и культурных 
объектов по всем регионам 
Казахстана  это, несомненно, 

следующих идеологем: «Мәңгілік 
Ел», «Нұрлы жол», G-Global, 
ЭКСПО-2017, «Рухани жаңғыру», 
«Страна Великой степи» и др.

Рассмотрим две ключевые 
в политическом дискурсе 
современного Казахстана 
идеологемы «Рухани жаңғыру» 
и «Страна Великой степи», их 
семантическую наполняемость 
и развитие. Идеологема «Рухани 
жаңғыру» содержит в себе два 
смысловых  компонента жаңғыру 
(рус. яз. – «возрождение») и 
рухани (рус. яз. – «духовный»). 
Слово Возрождение в 
философских трудах пишется с 
заглавной буквы, означая «эпоху, 
движение или концепцию» [7], 
и связано оно с обновлением: 
«речь идет о движении 
обновления, основанном на 
возврате – хотя бы частичном и 
временном – к предшествующей 
эпохе ... это своего рода 
возвращение к истокам, при 
котором ни на минуту не теряют 
из вида океан. Это отступление 
с целью продвижения вперед. 
Поэтому Возрождение 
противоположно реакции и 
консерватизму, поэтому оно 
олицетворяет сознательный, 
основанный на идеалах верности 
прогресс» [7].
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смыслов в публицистическом 
дискурсе: «Рухани жаңғыру» 
является идейной платформой, 
призванной стать основой для 
качественного преобразования 
всей страны» [12]; «Статья 
Главы государства – политико-
идеологический документ, 
конкретизирующий 
государственную идеологию, 
который станет новой 
идеологической платформой» 
[13]. Во Введении к книге 
«Нурсултан Назарбаев – 
Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру»  (в которую 
включено более ста статей, 
выступлений, интервью, 
экспертных комментариев 
и справочноаналитических 
материалов)»  члены 
редакционной коллегии, выражая 
общее мнение, подчёркивают: 
«Цивилизационный и 
ценностный выбор в сторону 
открытости, инноваций и 
прогресса был свойственен 
для Казахстана всегда. 
Доминантная идеологема, 
продвигаемая Президентом, 
это реформа через открытость, 
готовность к изменениям, 
здоровый прагматизм, 
духовный и культурный 
динамизм всего казахстанского 

благое дело, которое позволит 
людям, особенно молодежи, 
лучше узнать свой край, его 
историю, в буквальном смысле 
прикоснуться к вечности» [10]; «… 
я считаю, знаково, что Президент 
предложил широкомасштабную 
программу «Рухани жаңғыру», 
направленную на возрождение 
духовности и модернизацию 
общественного сознания» 
[11]. Приведённые цитаты 
позволяют сделать вывод о том, 
что понятие «Рухани жаңғыру» 
для казахстанцев включает 
важные смыслы: духовную 
модернизацию; сохранение 
национальной идентичности; 
культ знания; эволюционное 
развитие; патриотизм и любовь к 
малой родине.

По мере углубления 
понимания программы «Рухани 
жаңғыру» и её популяризации 
в казахстанском обществе 
высказанная Первым 
Президентом идея наполняется 
новыми понятийными смыслами, 
приобретая значимость 
и масштабность: идейная 
платформа, государственная 
идеология, идеологическая 
платформа. Приведём несколько 
примеров репрезентация 
указанных понятийных 
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граней Великой степи». 
Всадническая культура; Древняя 
металлургия; Звериный стиль; 
Золотой человек; Колыбель 
тюркского мира; Великий 
шелковый путь; Казахстан – 
родина яблок и тюльпанов – всё 
это грани единого исторического 
процесса, идейная основа 
Нового Казахстанского Бренда. 
Справедливо отмечая, что 
вышеуказанные вопросы требуют 
серьезного осмысления, Глава 
государства подчёркивает: «они 
касаются фундаментальных 
основ нашего мировоззрения, 
прошлого, настоящего и 
будущего народа» [17].

 Выступая на торжественном 
собрании в честь 550-летия 
Казахского ханства, Нурсултан 
Назарбаев объявил о том, что 
отныне и навсегда Казахстан – 
это Страна Великой степи. «Наша 
земля со многими тысячелетиями 
истории меняется на глазах. 
Небеса над нами – свидетели 
происходящих перемен в каждом 
ауле и городе современного 
Казахстана. Степное солнце 
освещает наши благие дела. Небо 
и солнце – в цветах нашего флага. 
В 21-м веке вновь преображается 
и расцветает необъятное 
пространство степной Евразии. 

общества»  [14, с. 12]. Таким 
образом, идеологема «Рухани 
жаңғыру», репрезентируемая в 
современном публицистическом 
дискурсе Казахстана, отражает 
единство целей казахстанцев, 
общность ценностей и 
общественное согласие. 

Программа «Рухани жаңғыру» 
тесно связана с идеей «Казахстан 
– Страна Великой степи», которая 
впервые прозвучала из уст 
Первого Президента 
Н. Назарбаева в 2015 году. В ходе 
общенационального телемоста 
он заявил о необходимости 
создания бренда Казахстана 
как Страны Великой степи: 
«Начинаю думать над вопросом: 
например, Япония называется 
Страной восходящего солнца, 
Корея – Страной утренней 
свежести, Нидерланды – Страна 
тюльпанов, Китай – Поднебесная 
империя. Мы – Страна Великой 
степи. ... Казахстанцы – это 
дети Великой степи, и под этим 
брендом они должны предстать 
перед остальным миром» [15]. 
Это предложение Президента, 
помимо «имиджевой задачи 
создания узнаваемого бренда, 
содержит и идеологический 
характер» [16], который 
раскрывается в статье «Семь 
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и подчёркивает мощь, силу, а 
также единство граждан. Второй 
компонент – степь – это понятие, 
близкое для каждого жителя 
Казахстана. С искренней любовью 
говорят они об окружающих их 
бескрайних, широких степях, 
их красках, запахах и звуках, о 
степных раздольях и о своей 
причастности к этой родной 
земле. «Дочь степей», «сын 
степей» – так принято нызывать 
рождённых в Казахстане. Второе 
понятие Великая, по данным 
толковых словарей, многозначно:

1. Выдающаяся по своему 
значению, влиянию, по своим 
достоинствам.

2. Очень большая, огромная, 
крупная. Концепт «Страна 
Великой степи» содержит 
положительные оценочные 
смыслы, поэтому идея Первого 
президента «Казахстан – Страна 
Великой степи» вызывает только 
позитивные отклики со стороны 
парламентариев и казахстанских 
учёных: «Фундаментальный труд 
Елбасы «Семь граней Великой 
степи» – это очень важный 
этап развития программы 
«Рухани жаңғыру». Осмысление 
своих исторических корней, 
понимание пути своего развития 
и перспективности достижений 

Мы зажгли новый маяк нашей 
истории, поэтому сегодня и 
навсегда наш Казахстан – это 
Ұлы дала елі, это Страна Великой 
преображенной степи, колыбель 
и дом всего многоэтнического 
народа нашей родины. Именно 
таково народное имя нашей 
любимой Отчизны – Страна 
Великой степи» [18].

Известный казахстанский 
историк и политолог Акимбеков 
С., задавая риторический вопрос 
«Что значит для Казахстана 
идея Великой степи?», отвечает, 
что это задача идеологическая: 
«... в общественном мнении 
у нас идут настоящие 
идеологические войны 
относительно как недавней, так 
и древней истории, возможных 
союзников и вероятного 
направления государственного 
развития. Поэтому у нас выбор 
идеологических концептов – это 
задача практически ювелирная. 
В этом смысле идея «страны 
Великой степи» выглядит весьма 
перспективной» [19].

Идеологема «Страна Великой 
степи» содержит три важных 
компонента. Понятие Страна 
синонимично понятиям край, 
государство, держава, отчизна, 
отечество, земля, республика 
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степи» в публицистическом 
дискурсе говорит о расширении 
семантического поля идеологемы 
(уже именно так называют 
президентскую идею во 
«вторичных текстах»). И сами 
заголовки публицистических 
статей способствуют 
формированию идеологичекой 
картины мира. В них 
актуализируются идеологические 
коннотации, что позволяет нам 
выделить три понятийных слоя: 
1. Исторические корни – «Страна 
древних кочевников – Великая 
степь»; «Мы – дети Великой 
степи!»; «Страна великой степи. 
Слово под небом – проза и 
поэзия Казахстана»; 2. Основа 
будущих успехов – «Назарбаев: 
Понятия Вечная страна и Великая 
степь являются синонимами 
устойчивого развития 
Казахстана»; «История Великой 
степи как основа казахстанского 
успеха»; «Цивилизация Великой 
степи «Мәңгілік Ел»; 

3. Реальность – «Президент 
РК: Отныне и навсегда наш 
Казахстан – это Страна Великой 
степи»; «Семь граней Великой 
степи»: Статья Президента 
создает предпосылки для 
формирования подлинной 
казахстанской идеологии»; 

делают народ действительно 
сильным, закаляют его дух, 
закладывают основу будущих 
успехов» [20, с. 6].

«Концептуальная статья 
Главы государства «Семь граней 
Великой степи» открывает 
новую страницу в процессе 
исторического переосмысления 
нашего прошлого. Она 
направлена на дальнейшее 
формирование исторического 
сознания в нашей стране. ... 
Особенностью «Семи граней 
Великой степи» является 
подтверждение прагматичного 
подхода к сферам идеологии и 
культуры» [21]; «Я не исключаю, 
что это будет новое прочтение 
Казахстана, и Нурсултан 
Абишевич дал новый толчок 
для того, чтобы Казахстан 
ассоциировали не только с 
нефтью, не только с Каспием, 
но еще и с новой идеологемой 
– Великая степь» [22]; «Имидж-
название «Страна Великой степи» 
предъявляет всем гражданам 
современного Казахстана 
требование трансформировать 
идеологему в мечту с 
дальнейшим превращением ее в 
реальность» [16].

Анализ репрезентации 
названия «Страна Великой 
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способствуя укреплению 
единства народа Казахстана.
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Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы                                      
Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан 
2050» Стратегиясында: «Біздің 
мемлекетіміздің зайырлы 
келбеті – Қазақстанның табысты 
дамуының маңызды шарты. 
Дәстүрлі емес секталар мен 
күмәнді жалған діни ағымдардың 
іс-әрекетін қатаң түрде тыйып 
отыру қажет... Дін мәселелерінде 
ойластырылған қадам және өте 
мұқияттылық қажет. Мемлекет 
діни бірлестіктердің ішкі ісіне 
араласпауға тиіс. Біз ар-ождан, 
толеранттық және төзімділік 
еркіндігі қағидаларын қастер 
тұтуымыз керек», – деп атап 
көрсеткен болатын [1, 25 б.]. Осы 

Стратегиядағы Елбасымыздың 
мемлекеттің зайырлылық 
туралы тұжырымдары еліміздің 
Конституциясында жарияланған 
зайырлылық қағидасымен толық 
сәйкес келеді.  

Қазақстан Республикасының 
Конституциясы мемлекетімізді 
дүниежүзілік қоғамдастықтың 
бір мүшесі бола отырып, өзін 
демократиялық, зайырлы, 
құқықтық және әлеуметтік 
мемлекет деп жариялап, [2, 1 б.] 
мемлекеттің құрылуы мен қызмет 
етуінің қағидаларын бекітіп 
берді. Мемлекеттің зайырлылығы 
көптеген заманауи құқықтық 
мемлекеттердегі маңызды 
қағидалардың бірі. 
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- мемлекеттің діни 
бірлестіктерді тікелей 
қаржыландыруына жол бермеу;

- діни бірлестіктерге саяси 
күреске тікелей қатысуға тыйым 
салу;

- діни құндылықтар және 
қасиетті орындар болып 
табылатын тарих және мәдениет 
ескерткіштеріне ерекше режим 
орнату.

Қазақстан Республикасының 
Конституциясында бұл 
ережелердің бекітілуі діни 
бірлестіктердің мемлекеттен 
бөлек болуымен және білім 
берудің зайырлылық сипатымен, 
мектептер діни бірлестіктерден 
бөлек болуымен қамтамасыз 
етіледі. Сонымен қатар, 
Қазақстан Республикасында 
бір де бір діни конфессия 
міндетті не артықшылықты 
деп танылмайды, сондай-ақ 
республикада ресми, мемлекеттік 
дін жоқ. Конституцияға сәйкес 
Республикада діни негіздегі 
партиялардың қызметіне жол 
берілмейді. Әр адам ар-ождан 
бостандығына ие, яғни кез-келген 
дінге сенуге, бір діннен екінші 
дінге өтуге немесе ешқандай 
дінге сенбеуге құқылы. 

Мемлекет ислам мен 
православиеге, басқа да діни 

«Зайырлылық» термині 
мемлекет және діни 
бірлестіктердің арасындағы 
қарым-қатынас сұрақтары 
бойынша пікірталастарда көп 
қолданылады. Мемлекеттің 
зайырлылығы қағидасын 
әртүрлі талқылау зайырлылық 
күрделі түсінік екенін көрсетеді. 
Мемлекет институттары мен діни 
бірлестіктердің арасындағы өзара 
байланыстың тарихи қалыптасып 
және өзгеріске ұшырап жатқан 
нысандарының жиынтығы 
ретінде мемлекет пен діни 
бірлестіктердің қарым-қатынасы 
Қазақстан Республикасының ішкі 
және сыртқы саясатының ерекше 
аясын көрсетеді. Зайырлы 
Қазақстанның конституциялық-
құқықтық нормаларын талдау 
мемлекеттің діни бірлестіктермен 
қарым-қатынасының барлық 
түрлерін келесідей жіктеуге 
мүмкіндік береді:

- діни бірлестіктердің 
мемлекеттен бөлінуі;

- республиканың діни-
құқықтық кеңістігінде заңды 
түрде әрекет ететін барлық діни 
бірлестіктердің теңдігі;

- мемлекеттік қызмет және 
жергілікті өзін-өзі басқарудың 
зайырлылығы;

- білім беру жүйесінің 
зайырлылығы;



216

байланысты болады. Діни 
бірлестіктердің қызметін заңмен 
реттеу кезінде тек оларға тыйым 
салатын және жол берілмейтін 
іс-әрекеттер шектері белгіленген. 
Ал жалпы құқықтық мәртебесі 
басқа коммерциялық емес 
заңды тұлғалардай азаматтық 
заңдармен реттеледі. Дін мен 
діни бірлестіктердің мемлекеттен 
бөліну қағидатына сәйкес діни 
бірлестіктер: 

1) мемлекеттiк органдардың 
функцияларын орындамайды 
және олардың қызметіне 
араласпайды; 

2) саяси партиялардың 
қызметіне қатыспайды, оларға 
қаржылық қолдау көрсетпейді, 
саяси қызметпен айналыспайды; 

3) Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарын 
сақтауға мiндеттi [3, 3 б.].

Діни бірлестіктердің 
мемлекеттегі саяси билікке әсері 
болмауы үшін дiни негіздегі 
партиялардың қызметіне тыйым 
салынады. Саяси партияларды 
құру кезінде зайырлылық 
қағидасы келесі нормамен 
қамтамасыз етіледі: азаматтардың 
кәсiби, нәсiлдiк, ұлттық, этникалық 
және дiни белгiлерi бойынша 
саяси партиялар құруға жол 
берiлмейдi [4, 5 б.]. 

конфессияларға бірдей төзімділік 
танытып қарайды. Діни қызмет 
және діни бірлестіктер туралы 
Заңның преамбуласында 
ханафи бағытындағы ислам мен 
православиелік христиандықтың 
басымдығын тани отырып, 
барлық конфессиялардың 
теңдігіне құқық берілетіні 
айтылған [3]. Аталған діндер 
мемлекетте дәстүрлі діндер 
болып табылатындығы осы 
заңда алғаш рет енгізіліп отыр, 
мұндай тәжірибе, яғни елдегі 
дәстүрлі діндерді көрсету басқа 
мемлекеттің заңнамаларында да 
бар. 

Діни қызмет және 
діни бірлестіктер туралы 
Заңда мемлекет пен діннің 
арақатынасының маңызды 
тұстары белгіленген, мемлекеттің 
діннен, діни бірлестіктерден 
бөлінуі, діни сенім бостандығы, 
білім беру жүйесінің 
зайырлылығы сияқты басты 
қағидаттарын атап қана қоймай, 
олардың негізгі белгілерін, 
зайырлы қоғамда мемлекеттің 
және діни бірлестіктердің алатын 
орнын көрсеткен. 

Зайырлы мемлекеттегі 
маңызды құқықтық реттеу 
діни бірлестіктердің құқықтық 
мәртебесін анықтаумен 
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- оның өз қызметінде 
заңнаманы бұзғаны және іс-
әрекеттерінде экстремизмнің 
(терроризмнің) белгісі бар 
екендігі туралы ақпараттар келіп 
түссе, діни бірлестіктің қаржылық-
шаруашылық қызметі жөнінде 
құжаттарын сұратып алу және 
тексеру;  

- салық органдарынан, 
қылмыстық жолмен табылған 
кірістерді заңдастыруға, 
терроризмде қаржыландыруға 
қарсы іс-әрекетті жүзеге 
асыратын уәкілетті органдардан 
діни бірлестіктің қаржылық-
шаруашылық қызметі жөнінде 
құжаттарын сұратып алу; 

- діни бірлестік қызметінің 
Конституцияға, діни қызмет 
және діни бірлестіктер туралы 
заңнамасына, сондай-ақ оның 
жарғысында көрсетілген 
қызметінің мақсаттары мен 
тәртібіне сәйкес келуіне 
тексерулер жүргізу;

- діни бірлестіктің 
Конституцияны, діни қызмет 
және діни бірлестіктер туралы 
заңнамасын бұзғаны, сондай-ақ 
оның жарғысында көрсетілген 
мақсаттарына сәйкес келмейтін 
іс-әрекеттерді жасағаны 
анықталғанда, жіберілген 
бұзушылықтарды, оны жоюдың 

Діни бірлестіктерге саяси 
күреске қатысуға тыйым 
салу ережесіне сәйкес, діни 
бiрлестiктерге сайлау алдындағы 
үгiттi жүргiзуге, кез келген сайлау 
алдындағы үгiт материалдарын 
таратуға тыйым салынады [5, 
34 б.]. Яғни діни бірлестіктер 
Президент, Парламент және 
мәслихаттар депутаттарының 
сайлауы кезінде сайлау 
алдындағы үгіт шараларына 
қатыса алмайды және сайлауға 
қаржылық қолдау көрсете 
алмайды.

Діни бірлестіктердің 
басқа заңды тұлғалардан 
айырмашылығы болғандықтан 
оның қызметіндегі кейбір 
сұрақтар қосымша реттеуді 
қажет етеді. Атап айтар болсақ, 
жоғарыда аталып кеткен Діни 
қызмет және діни бірлестіктер 
туралы Заңда діни бірлестіктердің 
заңдарды орындауына қадағалау 
және бақылау жасау тетігі 
қарастырылмаған және оларды 
тарату да жалпы ережелерге 
сәйкес жүргізіледі [3, 18 б.]. 
Діни бірлестіктерге қатысты 
арнайы қадағалау және есеп 
беру нысандары заңмен бекітілуі 
қажет сияқты. Бұл ретте, Ресей 
Федерациясының заңында 
белгіленген келесі нормаларды 
қарастырып өтейік: 
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байланысты есірткілік және 
психотроптық заттарды, 
гипнозды пайдаланумен зиян 
келтіру;

- өзін өзі өлтіруге немесе 
адамның өмірі мен денсаулығына 
қауіп төніп тұрғанда діни негіздер 
бойынша медициналық көмек 
көрсетуден бас тартуға көндіру;

- міндетті білім алуға кедергі 
жасау;

- діни бірлестік мүшелері 
мен оны ұстанушыларды және 
өзге де адамдарды діни бірлестік 
пайдасына өзіне тиесілі мүлкін 
беруге мәжбүрлеу;

- егер оны нақты орындау 
қаупі болғанда, азаматтың діни 
бірлестіктен шығуына оның 
өміріне, денсаулығына, мүлкіне 
зиян келтіремін деп қорқыту 
арқылы немесе күштеп әсер 
етулерді пайдалану, басқа да 
құқыққа қайшы әрекеттермен 
кедергі жасау;

- діни бірлестіктің қызметінде 
басқа да заң бұзушылықтар 
болған жағдайда, бірнеше рет 
есеп бермеу [6, 14 б.]. Осындай 
қосымша талаптар енгізу арқылы 
діни бірлестіктердің қызметінде 
көптеген заң бұзушылықтардың 
алдын алуға немесе қызметінде 
бұзушылықтарға жол беріп 
жүрген діни бірлестіктерді 
таратуға болады.

мерзімін көрсете отырып, 
жазбаша ескерту жасау [6, 
25-б.]. Осындай мазмұндағы  
өзгерістерді біздің заңымызға 
енгізу артық етпес еді. Мұндай 
қадағалауды енгізу діни 
бірлестіктердің қызметіндегі 
жауаптылықты арттыратыны 
сөзсіз.

Мемлекеттің зайырлылығын 
толықтай қамтамасыз ету үшін 
біздің еліміздің заңындағы діни 
бірлестіктерді тарату негіздерін 
де толықтыру қажет сияқты. 
Оның мысалын, жоғарыда атап 
кеткен Ресей Федерациясының 
заңынан көруімізге болады. 
Жалпы ережелерден басқа діни 
бірлестіктерді тарату шарттарын 
келесі негіздермен толықтырған 
жөн: 

- қоғамдық қауіпсіздік пен 
қоғамдық тәртіпті бұзу;

- экстремистік іс-әрекеттер 
жүзеге асыруға бағытталған 
әрекеттер;

- отбасыны бұзуға мәжбүрлеу;
- азаматтардың жеке басына, 

құқықтары мен бостандықтарына 
қол сұғу;

- заңға сәйкес өнегелілікке, 
азаматтардың денсаулығына 
қарсы және өзге де құқыққа 
қарсы әрекеттер жасаумен 
олардың діни қызметімен 
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Тәжікстан азаматтарының 
шетелде діни білім алу тәртібін 
Тәжікстан Республикасының 
Үкіметі белгілейді [8, 8 б.] деп 
көрсетілген. Дәл осындай ережені 
біздің заңымызға енгізсе, шетелде 
діни білім алғандар туралы толық 
ақпарат алуға болар еді. Ал ол өз 
кезегінде Республикадағы діни 
ахуалға шетелдерде білім алған 
азаматтардың қандай да бір әсері 
болған жағдайда оларды тез 
анықтауға мүмкіндік береді.

Соңғы кездері мемлекеттің 
зайырлылығы, қоғамдық 
орындарда, мектепте, әсіресе, 
мектептегі киім үлгісінде 
зайырлылықты сақтау 
туралы мәселе өзекті, көп дау 
туғызған мәселеге айналып 
кеткені жасырын емес. Білім 
министрінің «Орта білім беру 
ұйымдары үшін міндетті 
мектеп формасына қойылатын 
талаптарды бекіту туралы» 
Бұйрығының 5-тармағында: 
«мектеп формасы оқытудың 
зайырлы сипатына сәйкес 
келеді» және 13-тармағында: 
«Мектеп формасына түрлі діни 
конфессияларға қатысты киім 
элементтерін қосуға болмайды» 
[9, 5,13-т.] деп көрсетіп, мектепте 
хиджап киюге (орамал тағуға) 
тыйым салған ереже енгізді. 

Бiлiм беру саласындағы 
мемлекеттiк саясаттың  басты 
қағидаларының бірі бiлiм 
берудiң зайырлы, гуманистiк 
және дамытушылық сипаты 
[7, 3 б.]. Бұл қағидаға сәйкес, 
жоғарыда айтылып кеткендей, 
білім беру мекемелерінде діни 
бірлестіктердің қызметіне 
тыйым салынады. Діни білім 
беру ұйымдарын қоспағанда, 
Қазақстан Республикасында бiлiм 
беру мен тәрбиелеу жүйесі дін 
мен діни бірлестіктерден бөлiнген 
және зайырлы сипатта болады.  

Біздің заңнамаға сәйкес, 
дiни бiрлестiктер діни білім 
беру ұйымдарында оқыту 
үшiн шетелге Қазақстан 
Республикасының азаматтарын 
жiбере алады [3, 11 б.]. Білім 
беру жүйесінің зайырлылығын 
сақтау үшін шетелде діни білім 
алуға байланысты шектеулер 
қойған дұрыс болар еді. «Ар-
ождан бостандығы және діни 
бірлестіктер туралы» Тәжікстан 
Республикасының Заңында 
шетелдік діни жоғары оқу 
орнында діни білім алу тек 
Тәжікстанда діни білім алғаннан 
кейін және дін және білім беру 
саласындағы мемлекеттік 
уәкілетті органдардың жазбаша 
келісімімен ғана рұқсат етіледі. 
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университеттерде дінге 
қатыстылығының белгісін 
киюге тыйым салатын №2 
бастамашылығына байланысты 
қызу пікірталастар болды. Ұлттық 
білім беру бас инспекциясының 
деканы Д. Борнның пікірі 
бойынша, қарапайым діни 
әдет-ғұрыпты азайтқан 
сайын діни экстремизм пайда 
болады. Сондықтан солшылдар 
француз құндылықтарының 
зайырлылығын толығымен 
сақтай отырып және мемлекеттің 
тарапынан дінді қаржыландыруға 
қарсы бола отырып, мемлекеттік 
мектептерде мұсылмандардың 
қосымша ресми мейрамдарын 
енгізуді, ұлдар мен қыздарды 
бөлек оқытуды, бассейндерге 
баруға ұлдар және қыздар үшін 
бөлек сағаттар қарастыруды, т.б. 
қолдайды [10, 95-96 б.]. 

Мемлекеттің зайырлылығын 
ұғыну мен түсінуге қатысты 
француздардың ұраны: 
«Мемлекеттік мектептерде 
мемлекеттің және білімнің 
зайырлылығын сақтау, бірақ 
мұсылман қызына діни-фанат 
емес, орамал таққан жасөспірім 
қыз ретінде қарау» [11, 4 б.]. 

Басқа Еуропа елдерінде 
білім беру мекемелері мен 
еңбек қатынастарында діни 

Бұл сұрақ бойынша ҚМДБ өз 
пікірін білдіріп, нүкте қойған 
сияқты болды, бірақ әлі де 
талас-тартыстар толастар емес. 
Атап айтар болсақ, осы Бұйрық 
қабылданған кезде Ақтөбе 
қаласының бір мектебінде 
19 оқушы қыз бала мектепке 
орамал тағып келеді екен, ал 
қала бойынша олардың саны 
100-ге жетеді және олардың ата-
аналары бұл ережеге бағынудан 
бас тартқан. Осы ретте бұл 
мәселені шешуге француз 
билігінің көзқарасына назар 
аударайық. 

Францияның мемлекеттік 
білім беру жүйесінде мектепті 
діннен бөлу қағидасы қатаң 
сақталады. 2004 жылы орта 
білім беру мекемелерінде 
ашықтан-ашық дінге қатысының 
белгілерін киюге тыйым салатын 
заң қабылданды. Дегенмен, 
соңғы жылдары француз 
қоғамында мемлекеттік мектеп 
бағдарламасына дін туралы 
мәліметтер беретін сабақ енгізу 
туралы жиі айтылып жүр. Мұндай 
сабақтар мигранттарды елдің 
мәдениетімен таныстыру үшін 
қажет деп санайды. 

2013 ж. Францияда 
«Зайырлылық Хартиясы» 
қабылданды. Хартияның 
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оқытуға тыйым салған, ал 
федералды министр оны қорғап, 
орамал тағудың коституцияға 
қайшы келмейтінін айтқан. 
2003 ж. Конституциялық Соттың 
шешімі, егер тазалық пен 
қауіпсіздікке қатысты мекеменің 
ішкі тәртіп ережесін бұзу болмаса, 
онда тек хиджап кию мұғалімді, 
оқытушыны не тәрбиешіні 
жұмыстан шығаруға негіз бола 
алмайды деп бекітті. 2003 ж. сол 
кездегі ГФР-ның Канцлері Герхард 
Шрёдер Германия мектептерінің 
мұғалімдерінің орамал тартуына 
тыйым салуды ашық түрде 
талап етті, ал ислам дініндегі 
оқушылардың орамал тартуына 
тыйым сала алмайтындығын 
айтты. Ол өз ойын Германия 
зайырлы мемлекет екендігімен 
түсіндірді. Осыған орай, 
Германияның беделді әйел 
қайраткерлері хиджап киюді 
жақтап, адам құқықтары және 
гуманитарлық көмек жөніндегі 
комиссияның  төрайымы Клаудия 
Рот бастаған 70 әйел мұндай 
заңның қабылдануы неміс 
қоғамына үлкен қауіп төндіретіні 
туралы өтінішке қол қойды. Бұл 
акцияға ГФР-ның тұтынушыларды 
қорғау министрі Рената Кюнаст, 
парламенттің экс-спикері Рита 
Зюсмут, т.б. қатысты. Оның үстіне 

қатыстылығын білдіретін 
киімдерді киюге келетін болсақ 
көптеген елдерде бұл сұрақ 
бойынша арнайы құқықтық 
реттеу жоқ (мысалы, Австрия, 
Бельгия, Англия, Дания, Греция, 
т.б. елдерде). Мұндай елдерде 
еңбек қатынастарында арнайы 
киім үлгісі (униформа) бекітілмесе 
немесе қауіпсіздік және 
гигиеналық талаптарға қайшы 
келмесе, хиджаб киюге рұқсат 
етіледі. Англияда құжаттарға 
суретке түскенде діни көзқарасы 
бойынша бас киім киюге де 
рұқсат етіледі. Бұл елде 1998 ж. 
Адам құқықтары жөніндегі акт 
азаматтарға діни және этникалық 
тиістілігіне байланысты белгілерін 
киюге рұқсат еткен, ал оқушылар 
хиджап кию үшін оның түсі сол 
мектеп киім үлгісінің түсіне сәйкес 
келуі тиіс. ГФР-да әйелдерге 
бас киіммен (бетін жаппайтын) 
құжатқа суретке түсуге рұқсат 
етілген.

Құқық қолдану тәжірибесінде 
кейбір елдерде хиджап 
киюге қатысты істер болған. 
Германиядағы хиджап кию 
туралы істердің ішіндегі ең 
даулысы Ферешта Лудиннің 
ісі. 1998 ж. Баден-Вюртемберг 
жерінің білім министрі Ферешта 
Лудинге орамал таққаны үшін 
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ешқандай діни сауат ашуға 
болмайды дегенді білдірмейді. 
Мектептерде зайырлылық 
жөнінде арнайы курстың 
оқытылуы да қазіргі таңда біздің 
елімізде зайырлы мемлекетті 
нығайту қолға алынып 
жатқандығын көрсетеді. «Ел 
болам десең – бесігіңді түзе» дейді 
халық даналығы. Жастарымыз 
салт-дәстүрлерімізге жат діни 
ағымдардың жетегінде кетпеу 
үшін мектеп табылдырығынан 
бастап олардың діни сауатын 
ашып, дұрыс бағытқа салу 
өте маңызды және ол тәрбие 
ісіндегі басты назарға алынатын 
мәселелердің бірі болып 
отыр. 2009 жылдан бастап 
орта мектептерде «Дінтану 
негіздері» пәні оқытыла 
бастады. Қазір курс мемлекеттің 
зайырлылығы қағидасын және 
қазақстандық қоғамның дәстүрлі 
құндылықтарын түсіндіруге 
қатысты бөлігінде жетілдіріліп, 
оның атауы «Зайырлылық 
және дінтану негіздері» деп 
өзгертілген. Курстың мазмұнына 
антиэкстремистік және 
антитеррористік тақырыптар 
қамтылатын тараулар енгізілді 
[13, 2 б.]. Осылай, жеткіншектер 
мектеп қабырғасынан бастап 
зайырлылықтың түсінігі мен 

осы акцияны бастаған әйелдердің 
ішінде бірде-бір мұсылман-
әйел болған жоқ [12, 323-327 б.]. 
Осыған ұқсас істер басқа елдерде 
болған және көпшілігінде ар-
ождан бостандығына басымдық 
беріліп, орамал таққан 
әйелдердің пайдасына шешілген.

Осылай, мұсылмандар 
көп шоғырланған Еуропалық 
мемлекеттерде оларға 
небарынша төзімділікпен 
қарап, ар-ождан, діни сенім 
бостандығына қол сұқпай, 
олардың құқықтарын қамтамасыз 
ету үшін білім беру саласындағы 
зайырлылықты сақтай отырып, 
мұсылмандарға бұрыннан 
келе жатқан әдет-ғұрыптарын 
ұстануға мүмкіндік береді. 
Біздің елімізде де осындай 
көзқарас қалыптаспаса, кейбір 
ата-аналар қыз балаларын 
мектепке жібермей, орта білім 
алу мiндеттi [1, 30 б.] деген 
конституциялық норма бұзылуы 
мүмкін. Қазіргі кезде Еуропаға 
Сирия елінен босқындардың 
көптеп келуіне байланысты бұл 
пікір өзгергенімен, мұсылман 
елдері үшін жоғарыда айтылған 
көзқарас дұрысырақ сияқты.

Қазақстан Республикасының 
білім беру саласындағы 
зайырлылық бұл мектептерде 
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ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз 
етуге тікелей ықпал етеді. 
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мен терроризмге қарсы жүйелі 
түрде күрес жүргізу, жат діни 
ағымдардың мемлекеттік 
білім беру жүйесіне заңсыз 
кіріп кетуінің алдын алу 
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сақталуы. Бүгінгі таңда біздің 
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конфессияаралық қақтығыстар 
болмайтындай төзімділік, 
ұлтаралық ынтымақтастық 
орнату болып табылады. Ал ол 
қоғамдағы тұрақты жағдайды, 
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Кіріспе
Мақаланың өзектілігі. 

Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың әлемдік және 
халықаралық қауіпсіздік 
мәселелерін шешу, 
мемлекетаралық шиеленістердегі 
бітімгерлік әрекеттердегі рөлінің 
маңыздылығын айқындау және 
сараптау қазіргі таңда өте өзекті 
болып табылады. Себебі, елімізде, 
әсіресе жастар қоғамында 
Елбасының дүниежүзілік 
қақтығыс ошақтарында 
бейбітшілік саясатын жүзеге 
асырып, Қазақстанның 
халықаралық имиджін 

қалыптастырудағы жаһандық 
бастамаларын насихаттау 
жұмыстары толық және жеткілікті 
деңгейде жүргізілмейді. 

Қауіпсіздік мәселелері 
әрқашан халықаралық 
қатынастар теориясы мен 
практикасының басты назарында. 
«Өткенді білмей, болашақты 
болжау мүмкін емес» демекші, кез 
келген мемлекеттің азаматтары 
тарихи процестерден хабардар 
болуы тиіс.

Мақаланың мақсаты. 
Н.Ә.Назарбаевтың халықаралық 
қауіпсіздіктегі бастамаларының 
маңыздылығын анықтау 
және жастар арасына кеңінен 
насихаттау.
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қосқан ықпалды және әзірленген 
теориялық бағыттардың бірі 
болып қала береді. Бұл теориялар 
Фукидидтің, Н. Макиавеллидің, 
Т. Гоббсстың, Ф. Ратцельдің, 
Х. Маккиндер, Н. Спайкменнің 
геосаяси теорияларына 
негізделген реализм, ақырында 
Г. Моргентау мен оның 
ізбасарларының еңбектерінде 
қалыптасты. Саяси реализм 
аясында мемлекеттің эгоистік 
сипаты, зорлық-зомбылық 
пен әскери-саяси қарама-
қайшылықтар мен мемлекеттер 
арасындағы қақтығыстардың 
жоғары мүмкіндігі, оларды 
шешудегі шешуші рөлі 
қабылданды. Реализм теориясы 
халықаралық қатынастардағы 
іргелі артықшылық 
ретінде, ұлттық мүдделер 
– саясаткерлердің жетекші 
принциптері ретінде, күштер 
балансы – осы мүдделерді соғыс 
жүргізбестен жүзеге асырудың 
құралы ретінде, ал мемлекеттер 
– халықаралық қатынастардағы 
жалғыз маңызды акторлар 
ретінде қарастырылады [1, 25 б.].

Қауіпсіздік дилеммасын ең 
алғаш Т. Гоббс тұжырымдады. 
Бір мемлекеттің (әсіресе әскери) 
қауіпсіздігінің өсуі барлық басқа 
мемлекеттердің қауіпсіздігіне 

Мақаланың міндеттері:
– Жастарды Елбасының 

бітімгерлік әрекеттерімен 
ақпараттандыру;

– Жоғарыда көрсетілген 
мәселелердің насихатталуының 
жаңа үлгісін ұсыну;

– Қазақстанның дамуындағы 
Елбасының жаһандық 
бастамаларының маңыздылығын 
сипаттау;

Мақаланың объектісі. 
Халықаралық қауіпсіздік. 
Елбасының жаһандық 
бастамалары. Бітімгерлік саясат.

Мақаланың ғылыми 
жаңалығы мен нәтижелері:

– Шет елдік және отандық 
дереккөздерді ауқымды зерттеу 
негізінде халықаралық қауіпсіздік 
пен бітімгерлік саясаттың ғылыми 
негіздері анықталды және 
талданды;

– Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 
жаһандық бастамаларының 
жастар арасында насихатталу 
деңгейіне сараптамалық талдау 
жасалды.

I. Саяси реализм 
халықаралық қауіпсіздіктің 
теориялық негізі ретінде

Саяси реализм бағыты 
халықаралық қауіпсіздік 
мәселелерін зерттеуге елеулі үлес 
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1-сурет. Қауіпсіздік деңгейлері

Жоғарыда көрсетілген 
суреттен көрініп тұрғандай, 
халықаралық қауіпсіздік 
«пирамиданың шыңы» болып 
табылады және оны қамтамасыз 
етуге, сайып келгенде, бастапқы 
кезеңдерде жүргізілетін барлық 
іс-шаралар бағытталған.

II. Халықаралық қауіпсіздіктің 
реттелуіндегі Н. Ә. Назарбаевтың 
жаһандық бастамалары

Елбасы өзін тек бір ғана елдің 
болашағы мен мақсатын ойлатын 

қауіп төндіреді, өйткені олардың 
арасында қалыптасқан күштер 
теңгерімін бұзады [2, 86 б.].

Төмендегі анализ қауіпсіздік 
деңгейлерінің иерархиясын 
анықтауға және қалыптастыруға 
мүмкіндік береді.

тар шеңбердегі саясаткер емес, 
геосаяси жағдайға байланысты 
орналасқан көршілес елдердің 
және олардың халықтарының, 
бүкіл адамзаттың қауіпсіздігі мен 
тыныштығын, даму болашағын 
ойлайтын және оған жетудің 
тиімді жолдарын ұсына алатын 
қайраткер екенін байқатты.

Егемендік тарихының 
алғашқы күндерінен бастап 
Қазақстан өзінің сыртқы 
саясатының бейбітшілік 
бағытын жариялады. Алғашқы 
қадамнан бастап ол Кеңес 
Одағынан мұраға қалған 
ядролық әлеуетті өз еркімен 
тастап, оны іс жүзінде нақты 
көрсетті. Ядролық қарусыздану 
мәселелерінен бастап аймақтық 
қауіпсіздік мәселелеріне дейінгі 
басқа да маңызды бастамалар 
қабылданды. Тәуелсіздік алған 
барлық кезең ішінде біздің 
Елбасымыз бітімгершілік 
бастамаларын, оның ішінде 
ядролық қарусыздану және 
оны таратпау саласындағы 
бастамаларын алға тартты.

Олардың әрқайсысы 
әлемнің тағдыры үшін сөзсіз 
маңызды болғандықтан, олардың 
кейбіреуін төменгі кестеден еске 
түсірген жөн.

Жаһандық
қауіпсіздік
Аймақтық
қауіпсіздік

Ұлттық
қауіпсіздік

Аймақ
қауіпсіздік1

Аймақ
қауіпсіздік2

Аймақ
қауіпсіздік3

Аймақ
қауіпсіздік4

Аймақ
қауіпсіздік5

Жергілікті
қауіпсіздік
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№ 
р/с

Мерзімі Қамтылуы Мазмұны

1. 1992 ж. 

5 қазан

Азия елдері БҰҰ Бас Ассамблеясының 47-сессиясында 
Азия мемлекеттері аумағындағы қауіпсіздікті 
қамтамасыз ететін ұйым-Азиядағы өзара 
ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі 
кеңесті (АӨСШК) құру туралы ұсыныс білдірді

2. 1996 ж. Қазақстан Ядролық сынақтар өткізуді тыйым салу туралы 
жалпы Келісімге қол қойылды. Қазақстан 
бұл істі кідіртпестен ратификациялады және 
шартты ратификацияламаған немесе қол 
қоймаған мемлекеттерді мүмкіндігінше тезірек 
орындауға шақырды

3. 2006 ж. Орта Азия 
елдері

Орталық Азияда ядролық қарудан азат аймақ 
(NWFZA) құру туралы келісімге қол қойылды.

4. 2010 ж. Солтүстік 
Америка, 
Еуропа және 
Орта Азия 
елдері (57 
мемлекет)

Елбасының бастамасымен Қазақстан Еуропа 
қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 
төрағалық етіп, Астанада саммит өткізді

5. 2012 ж.

29 тамыз

Бүкіл әлем Нұрсұлтан Назарбаев Астанада өткен 
«Ядролық сынақтарға тыйым салудан - 
ядролық қарудан азат әлемге» халықаралық 
парламенттік конференциясында «АТОМ» 
жобасын іске қосты

6. 2015 ж. 
желтоқсан

Біріккен 
Ұлттар 
ұйымы

Қазақстан БҰҰ Бас Ассамблеясы «Ядролық 
қарусыз әлем құру туралы» жалпы 
декларацияның бастамашысы және бірлескен 
авторы болды. Елбасының бастамасымен БҰҰ 
Бас Ассамблеясы 29 тамызды Халықаралық 
ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл күні деп 
жариялау туралы резолюцияны бірауыздан 
қабылдады

7. 2016 ж. 

31 наурыз

Бүкіл әлем Вашингтонда өткен Ядролық қауіпсіздік 
жөніндегі 4-ші саммит аясында Нұрсұлтан 
Назарбаев «Әлем. ХХІ ғасыр» деп аталатын 
Манифестін конференцияда әлемдік 
қауымдастыққа ядролық қарусыз әлем құру 
үшін келісілген іс-қимыл жасауға шақыратын 
соғыс және қақтығыс вирусына қарсы 
стратегияны ұсынды
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тәсілі бар: бейбіт болашаққа 
қадамдар және өзара сенім 
тұжырымдамасы. Қазақстан – 
ЯҚТШ шеңберіндегі, халықаралық 
ядролық қатынастар жүйесіндегі 
және халықаралық қауіпсіздік 
режиміндегі бірегей, сонымен 
бірге ядролық қаруға ие болуға 
құқығы бар және сол уақытта 
оларды иеленуге құқығы жоқ 
мемлекет болып табылады. 
Бұл біздің дәуірдің парадоксы 
және бейбітшілік пен зорлық-
зомбылыққа қарсы саналы 
таңдау» [4, 79 б.].

Міне, 29 жыл бойы 
Елбасының жоғарыда көрсетілген 
жаһандық бастамаларының 
арқасында Қазақстан қандай 
да бір зорлық-зомбылықты 
қолдануды болдырмайтын, 
туындаған халықаралық 
қақтығыстарды бейбіт жолмен 
шешуге өзінің бейімділігін әлемге 
көрсетіп келеді.

 Нұрсұлтан Назарбаев 
өзінің «Бейбітшілік кіндігі» 
аттты кітабында былай деп 
жазады: «...Бізде ядролық 
қарусыз әлем құрудың өзіндік 

8. 2016 ж. 

28 маусым

Біріккен 
Ұлттар 
ұйымы

Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік 
Кеңесінің мүшесі болып сайланды. Осылайша, 
біз жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 
жауапты миссия жүктелген әлемнің беделді 
15 елінің пулына кірдік. Осы жылдың басынан 
бастап Қазақстан БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 
төрағасы болды

9. 2017 ж. 

23–24 
қаңтар

Сирия, 
Ресей, Иран, 
Түркия, АҚШ, 
Біріккен 
Ұлттар 
ұйымы

Сирияны апат алдына әкелген азамат 
соғысын тоқтату үшін Елбасы Н. Ә. Назарбаев 
қарсыласушы тараптар мен осы істі бейбіт 
жолмен реттеуге мүдделі болған шет 
мемлекеттер өкілдері үшін Астана қаласын 
диалогтар жүргізу алаңы ретінде ұсынып, 
дағдарыстың бейбіт жолмен реттелуіне 
ықпалын тигізді. Бұл оқиға тарихта «Астана 
процесі» деген атауға ие болды

10. 2014 ж. Ресей, 
Украина

Елбасының бастамасымен Украинадағы 
азаматтық шиеленістің шешімі табылып, 
мәселенің ортақ шешімге келуіне жаңа серпін 
берілді [3, 185 б.]
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тиіс мәселе болып табылады. 
Себебі, жастар елдің келешегі 
бола отырып, Қазақстанның 
саяси имиджін нақты Назарбаев 
моделі арқылы толықтай 
сипаттай алуы тиіс. Біз Елбасының 
жаһандық бастамалары жайында 
ақпаратты Л.Н.Гумилев атындағы 
Еуразия Ұлттық университетінің 
студенттерінен сауалнама арқылы 
сұрастырдық. Нәтижесі:

III. Елбасының жаһандық 
бастамалырының жастар 
арасында насихатталуы
 Қазіргі таңда Қазақстан 

Республикасының жастары 
Тұңғыш Президенттің еңбек 
жолымен, әсіресе әлемдік 
қауіпсіздік мәселелеріндегі іс-
әрекеттерімен жеткілікті деңгейде 
ақпараттандырылмаған. Ал, 
бұл өз кезегінде көңіл аударылу 

Жүргізілген сауалнаманың 
нәтижесінде, қатысқандардың 
жалпы саны – 200 студент. 
Қойылған сұрақ бойынша, 
17 студент – «жақсы білемін»; 

59 студент – «естігенім 
бар»; 124 студент «мүлде 
естімегенмін», – деп жауап берді. 
Сауалнамаға сүйенеге келе, 
жастардың жеткілікті деңгейде 

СІЗ ЕЛБАСЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК 
МӘСЕЛЕЛЕРІНДЕГІ ЖАҺАНДЫҚ БАСТАМАЛАРЫ ТУРАЛЫ 

ЕСТІГЕНСІЗ БЕ?

Жақсы білемін

Естігенім бар

Мүлде естімегенмін
30%

62%

8%
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мен әділ шешімдерін 
қазақстандық жастар арасында 
насихатталу қажеттілігінің жоғары 
деңгейі анықталды. Елбасының 
аталмыш әрекеттері теориялық 
негізде «Саяси реализмге» 
негізделгені дәлелденіп, 
бітімгерлік қызмет хроникасы 
жүйелендірілген түрде көрсетілді. 

Жастар – қоғамның ең 
белсенді әлеуметтік тобы 
болғандықтан, олардың 
адами капиталдары мен жеке 
ресурстарын мемлекеттің 
игілігіне бағыттау қажеттілігін 
ескерсек, оның ең алғашқы 
қадамы болып тарихи оқиғалар 
бойынша ақпараттандыру 
болып табылады. Осы орайда, 
қазақстандық мемлекетті 
қалыптастырушы, біртуар 
тарихи тұлға Н. Ә. Назарбаевтың 
дүниежүзілік деңгейде жүргізіліп 
жатқан бейбітшілік саясатын 
насихаттаудың жастар үшін 
қаншалықты өзекті екендігі 
дәлелденді.

Мақала барысында 
жүргізілген сауалнамалардың 
нәтижелерін сараптап, жоғарыда 
аталған мәселелердің түйіні 
ретінде келесі шараларды 
ұйымдастаруды ұсынамыз: 

– Елбасының жаһандық 
бастамаларын тереңдетіп 

ақпараттандырылмағандығы 
айқын көрінеді. Жастар – 
болашақтың мәңгілік қозғаушы 
күші. Сондықтан, жастардың 
тарихи сауатты болуы, олардың 
мүмкіндіктер мен құндылықтарға 
ұмтылысы, мемлекеттің 
халықаралық, саяси және 
қоғамдық, әлеуметтік, мәдени 
өмірге қатысуымен Қазақстаннын 
болашағы тығыз байланысты. 
Елдің келешегін құру жолында 
халықаралық қатынастар, әлемдік 
қауіпсіздік, мемлекетарлық 
бітімгерлік саясатының маңызы 
зор. Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 
дүниежүзілік қауіпсіздік пен 
бітімгерлік аренасындағы 
феноменалды іс-әрекеттері мен 
жаһандық бастамалырын білу – 
әрбір азамат үшін шарт. 

 Зерттеу жұмысымыздың 
барысында жоғарыда айтылған 
проблеманы шешуге бірнеше 
ұсыныстарымыздың жүйелік 
үлгісін ұсынатын боламыз.

Қорытынды
Мақаланы қорытындылай 

келе, Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Н. Ә. Назарбаевтың жаһандық 
қауіпсіздікті нығайту мен 
мемлекетаралық шиеленістерді 
шешудегі тарихи бастамалары 
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түсіндіру мақсатында Қазақстан 
Республикасының орта білім 
беру мекемелерінің жоғарғы 
сыныптардың оқушылары үшін 
оқу жылының бағдарламасына 
«Бейбітшілік негіздері» (орыс 
тілінде «Основы мира») атауымен 
қосымша пән енгізу;

– ЖОО мен орта арнаулы оқу 
орындарының студенттері үшін 
Н.Ә.Назарбаевтың қауіпсіздік 
мәселелерін шешудегі рөлін 
анықтайтын «Халықаралық 
қауіпсіздік: Қазақстандық модель» 
тақырыбында оқу курсын енгізу;

– Елбасы ұрпаққа мұра 
ретінде қалыптастырған 
бітімгерлік саясаттың 
нәтижелерін өз деңгейінде 
сақтап қалу және оны кейінгі 
ұрпаққа дейін жеткізу мақсатында 
дүниежүзілік бейбітшілік пен 
келісімнің мәнін насихаттайтын 
жастарға арналған тәрбиелік 
іс-шаралар, форумдар, семинар-
тренингтерді көптеп өткізу.

Алдағы уақытта бұл 
ұсыныстар ескеріліп, сәтті 
жүзеге асатындығына зор сенім 
білдіреміз.



233

ЯДРОЛЫҚ ҚАРУСЫЗ ӘЛЕМ ҚҰРУДАҒЫ 
БАСТАМАЛАР – БОЛАШАҚТІҢ КЕПІЛІ

Інкаш Д.Б., Темербекова Ж.Қ., Саятұлы Ә.,
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің, Журналистика 

және саясаттану факультетінің, 
Саясаттану кафедрасының студенттері

Ғылыми жетекші: т.ғ.к, доцент Габдулина Б.А.
Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., statya.politics@mail.ru 

Кіріспе
Мақаланың өзектілігі. Кеңес 

Одағы ыдырағаннан кейін 
Қазақстан әлемдегі ядролық 
қарудың төртінші ірі арсеналына 
айналды. Бұл жағдай әскери 
қауіп тудыруы мүмкін барлық 
алғышарттарды  жасауда барлық 
мүмкіндіктерді аша білді. Орын 
алған жағдай бойынша 1949 
жылдың 29 тамызында КСРО 
Қазақстанның орталық сынақ 
алаңы – Семей полигонында 
ядролық қарудың алғашқы 
тәжірибелік  сынағын өткізді. 
Бұл бір елге сынақ болса, ал 
біздің ел үшін орны толмас 
қасіретке айналған жағдай еді. 
Осы жайттан соң жарты ғасыр 

өтпей-ақ ұлт көшбасшыларын, 
ұлы ақындары мен жазушыларын 
дүниеге әкелген бай, жомарт 
жер сынақ жарылыстарынан 460 
рет сілкініп, бірнеше рет табиғат 
ананың жаны аяусыз жараланды. 
Тәуелсіздік алған жылдың 29 
тамызында Қазақстанда Семей 
ядролық полигоны жабылды. 
Атаулы күн Елбасының ерік-
жігерінің, қоғам қайраткері, 
ақын Олжас Сүлейменовтың, 
«Невада – Семей» антиядролық 
қозғалысына қатысушылардың 
белсенділігінің, елдің барлық 
тұрғындарының: кеншілер мен 
металлургтердің, мұғалімдер мен 
дәрігерлердің, қала мен ауыл 
тұрғындарының қолдауының 
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сынақтардың ядролық қуаты 
1945 жылы Хиросимаға тасталған 
атом бомбасының қуатынан 
2,5 мың есе көп болды. Тыныш 
тағдыр мен соғыссыз бейбіт 
өмірді тілеген Қазақстан ядролық 
қарудан өз еркімен бас тартып, 
әлемнің барлық елдеріне үлгі 
болды. Бұл кезде әлем елдері әлі 
қырғи қабақ соғыстан қалпына 
келе алмай, посткеңестік 
республикалардың тағдыры 
бұлыңғыр болып тұрған кезеңде 
біздің бұл ісіміз батыл қадам 
болды. Көптеген елдер үшін 
буыны қатпаған жас тәуелсіз 
Қазақстанның бұл шешімі 
таңқаларлық және күмәнді 
болып көрінді. Шынында да, 
сол кезде әскери күштің әлеуеті 
мемлекеттің сәтті дамуының 
негізгі факторларының бірі еді. 
Осындай алмағайып кезеңде  
ел басшылары  мемлекетті 
басқарудың анық бағытын білді. 
Ондағы бірінші міндет - ядролық 
қарудан бас тарту әрекеті еді.

2. Тәуелсіздік алғаннан 
кейінгі игі қадамдар

Тәуелсіздік алған жылдар 
еліміздің жаңа кезеңіне 
бастаушы жыл болды. 1991 
жылы 29 тамызда Семей 
ядролық полигоны жабылып, 

арқасында орын алған қуанышқа 
толы сәтті күн болып есте қалды. 
Соның нәтижесінде қазақ 
топырағын жай сынақ ретінде 
қопару тоқтатылып, кез келген 
жәйтқа үрке қарайтын халықтың 
көңілінде тыныштық орнап, 
жер беті көріктене бастады.  
Бұл атаулы жыл Кеңес өкіметінің 
жойқын әскери саясатында 
қазақ халқының жеңіске жеткен 
жылы болды. Қазақ жері ядролық 
сынақтардың барлық қасіретті 
және ауыр зардаптарын бастан 
өткерген мемлекеттердің бірі. Ұлы 
даламыз небір зұлмат кезеңдерді, 
жаулап алу соғыстарын бастан 
кешсе де, қаймықпай аман 
шыққан еді. Бірақ жансыз жүйе 
бұл батылдықты қырып салды, 
қасиетті жерімізді улады. Сол 
сынақтың жантүршігерлік жанды 
дәлелі бүгінгі күнде де айқын 
көрінуде.

1. Ядролық қарудан азат ел 
болу қағидалары

Семей ядролық 
полигонындағы жалпы 
сынақтардың саны 456 ядролық 
және термоядролық жарылысты 
құрады. Олардың 116-сы жер 
бетінде және әуе кеңістігінде 
ашық түрде жасалды. Әуеде 
және жер бетінде жасалған 
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ядролық сынақтың зардабын, 
адамзат өміріне қаупін түсіндіру 
мақсатында форумдар, 
конференциялар, көрмелер, 
конкурстар өткізу дәстүрге 
айналып барады.

Соңғы уақыттағы басты 
бастамалардың бірі ретінде – 
жыл сайын елордамызда өтетін 
халықаралық антиядролық 
форумды, 2012 жылы Шарттың 
күшіне енуіне ықпал ету аясында 
елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
бастаған «АТОМ» жобасын 
айтуға болады. «ATOM» жобасы – 
әлемнің кез келген бұрышындағы 
әрбәр адамға, әлем елдерінің 
үкіметтеріне онлайн-петицияға 
қол қоюға және Ядролық 
сынақтарды кешенді түрде 
тоқтату туралы келісімге қол 
жеткізуге мүмкіндік беретін үлкен 
мүмкіндік. 2015 жылы БҰҰ Бас 
ассамблеясының мерейтойлық 
сессиясында Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев жаһандық 
стратегиялық бастама жоспарын 
әзірлеу және БҰҰ-ның ядролық 
қарудан азат әлем туралы 
жалпы декларациясын қабылдау 
туралы ұсыныс білдірді. Ұсыныс 
ғаламшардағы әділ және қауіпсіз 
әлемдік тәртіпті қалыптастыруға 
бағытталған. Осылайша 
Қазақстан ХХІ ғасырда адал және 

1992 жылы мамырда Курчатов 
қаласында Ұлттық ядролық 
орталық құрылды.  1993 жылы 
Қазақстан ТМД елдері арасында 
алғашқылардың бірі болып 
Ядролық қаруды таратпау 
туралы шартқа қол қойып, 
жаңашылдыққа бағыт алды. 
Еліміздің шешуші қимылына 
жауап ретінде ядролық 
державалар 1994 жылы Қазақстан 
қауіпсіздігінің кепілдігі туралы 
меморандумға қол қойды. Осы 
жылы елде  қалған ядролық 
қаруды шығару біртіндеп 
әрекеттері толықтай аяқталды. 
Десек те, ядролық қаруды 
біржолата жойып тастау бұрынғы 
уақыттың ауыртпалығын, ауыр 
зардабын ұмыттыра қоймайды. 
1996 жылдан бастап Қазақстан 
ядролық сынақтарға жаппай 
тыйым салу туралы шартқа қол 
қойып, антиядролық қозғалысқа 
қатысты барлық талқылаулар 
мен іс-шараларға үнемі белсенді 
түрде атсалысып келеді. Сол 
жылдың келесі кезеңіндегі 
жылдарда БҰҰ Бас Ассамблеясы 
ядролық сынақтардан зардап 
шеккен Қазақстан аймақтарына 
көмек көрсету туралы шешім 
қабылдады. Ядролық қаруды 
таратпау идеяларын ілгерілету, 
соның ішінде халық арасында 
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Полигонға іргелес 
аумақтардың тұрғындары 
радиоактивті сәуленің адам 
айтса нанғысыз ауыр зардабын 
шекті. Жапа шеккен адамдарға 
қамқорлық жасауда өз міндетін 
сезіне отырып, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі 
Парламенттің қолдауымен 1992 
жылғы 18 желтоқсанда «Семей 
ядролық сынақ полигонында 
ядролық сынақтардан зардап 
шеккен азаматтарды әлеуметтік 
қорғау туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңын 
қабылдады. Алайда, халықтың 
антиядролық иммунитеті 
тәуелсіздік алғаннан кейін де 
көрінді. Уланған ауа мен полигон 
жанындағы жер асты суы әлі де 
адам денсаулығына теріс әсерін 
тигізіп отыр. Бұл ұмытылмайтын 
және ұмыттырмайтын ауыр 
қасіреттің бірі. Қазақстанның 
ядролық қуатты қосудан және 
ядролық қарудан азат тәуелсіз 
тұрақты мемлекетке дейінгі 
жолы ұзақ әрі қиын болды. 
Алайда, халықтың мызғымас 
ерік-жігерінің, ел басшылығының 
көреген және парасатты 
саясатының арқасында бүгінде 
қазақстандықтар бейбіт, ашық 
аспан астында өмір сүруде. Егер 
бүгінде біз ядролық қарудың 

әділетті әлемдік тәртіпті орнатуға 
ниет білдірушілердің жаһандық 
үлгісіне айналды. Қазақстан 
Республикасы мұраға қалдырған 
үлкен ядролық арсеналдан бас 
тартып, бүкіл әлемге өзінің бейбіт 
сипатын және сыртқы саясатта 
ядролық қарақшылыққа қарсы 
әдістерге бой алдырмайтынын 
көрсетті. Елбасы жүргізіп отырған 
ядролық қауіпті азайтуға және 
қауіпсіз әлемді қамтамасыз етуге 
бағытталған дәйекті іс-шаралар 
жоғары халықаралық беделге ие 
болып, еліміз ядролық қаруды 
таратпау қозғалысының белсенді 
қолдаушысы ретінде әлемге 
танылып келеді. Елбасының 2016 
жылғы 29 тамызда «Ядролық 
қарусыз әлем құру» атты 
халықаралық конференцияда 
жасаған баяндамасында ядролық 
қару жарысының зардаптарын 
тізіп тұрып көрсетті. Планетаның 
болашағына алаңдайтын адам 
ретінде елбасы бұл зұлымдықтың 
ешкімге пайдасы болмайтынын 
растады. Осындай ауқымдағы 
оқиғалар әлемнің барлық 
орындарында өтсе, үгіттелсе бұл 
бастаманы бәрі қолдайды деп 
сенемін.

2.1. Зардап шеккендерге 
қатысты ҚР-ның Заңы
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адамдардың аттары қалды. 
Олардың қатарында оны 
жасаған ғалымдардың есімдері, 
оны қолдану мен сынақтан 
өткізгендегі құрбандар, қарама-
қайшылықтарға қарамастан, 
ядролық қаруды қолдануға 
қарсы пікірлерін айтқан 
тұлғалар бар. Қазақстанда 
Невада – Семей қозғалысының 
негізін қалаушы, ақын Олжас 
Сүлейменов бұл мәселеде 
өзіндік орнын қалдырды. Ол 
1989 жылы Семей полигонында 
тестілеуді жалғастыру үшін 
мыңдаған адамдарды бейбіт 
наразылық білдіруге жинады. 
Соның нәтижесінде сол жылға 
жоспарланған 18 сынақтың 
11-і жүзеге асып, қалғаны сәтсіз 
аяқталған. Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев пен қоғам қайраткері 
Олжас Сүлейменовтың батыл 
қадамдары тарихымыздан, 
әлемдік тарихтан айшықтап 
тұрып орын алды.

2.2. Ядролық қарусыз 
әлемнің ұлт болашағындағы 
рөлі

Бүгінгі таңда 183 мемлекет 
қол қойған ядролық қарусыз 
әлемнің күшіне енуі үшін тағы 
44 мемлекеттің қол қоюы және 
ратификациялануы қажет. 

тиімділігі туралы көптеген 
болжамдарды қарастыратын 
болсақ, бұл тиімділік нақты 
деңгейден бірнеше есе жоғары 
екені белгілі болады. Бұл 
фактіні білу ядролық қарудан 
тез бас тартуға мүмкіндік 
береді. Ядролық қарусыз әлем 
және жаһандық қауіпсіздіктегі 
Қазақстан – әлемдік антиядролық 
қозғалыстың бастамашысы 
және көшбасшыларының бірі. 
Бұл фактіні бүкіл халықаралық 
қауымдастық мойындайды. 
Семей ядролық полигонының 
жабылуы және ядролық қарудан 
өз еркімен бас тарту халықаралық 
саясаттағы адамзаттың 
жаңа жоғары моральдық 
стандартына айналды. 
Біріккен Ұлттар Ұйымының 
Бас ассамблеясы Қазақстанда 
29 тамызды Халықаралық 
ядролық сынақтарға қарсы 
күн деп жариялау туралы 
бастамасын қолдады. Ядролық 
соғыс жалғасын таба берсе не 
болады? Жойқын, күшті жарылыс 
апаттың бір бөлігі ғана еді... 
Ядролық соғыстың қауіптілігі 
– бұл жаһандық экологиялық 
апатқа, өркениетіміздің өліміне 
әкелуі мүмкін. Атом бомбасын 
жасау, оны сынақтан өткізу 
барысында тарихта әр түрлі 
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форматында да орта және ұзақ 
мерзімді перспективада бірқатар 
келелі мәселелер бойынша 
жұмыс істеу қажет.

Біріншіден, ядролық 
сынақтардан зардап шеккен 
адамдарға елеулі қаржылық және 
психологиялық қолдау қажет. 
Радиацияның теріс әсері әртүрлі 
дәреже, түрлі формада көрінуі 
мүмкін. Мәселен, онкологиялық 
аурулар түрінде немесе қазір 
байқалмағанымен 5-6 ұрпақтан 
кейін де балаларда кездесуі 
мүмкін аурулар.

Екіншіден, полигонды 
жапқанымызбен,оны зерттеудің 
ерекше маңызы бар. Олардың 
қатарында бұрынғы жаттығу 
полигондарының аумағындағы 
радиоэкологиялық зерттеулер, 
сонымен қатар 2014 жылы 
Иорданиядағы ең ірі жаттығулар 
мысалында ядролық қаруды 
сынаудың белгілерін анықтау 
жөніндегі халықаралық 
жаттығулар бар.

Үшіншіден, ядролық 
қаруды таратпау идеяларын 
мүмкіндігінше жиі өткізіп, 
түсіндіріп отыру керек. Бүгінгі 
таңда петицияға бүкіл әлем 
бойынша 312 мыңнан астам 
адам қол қойды. «АТОМ» 
жобасы аясында Қазақстанның 

Олардың ішінде ҚХДР, Үндістан 
және Пәкістан мемлекеттері 
әзірге келісімге қол қойған жоқ. 
Бұл үштікке қосымша ретінде 
АҚШ, Қытай, Израиль, Иран және 
Египет  елдері қол қойғанымен, 
бірақ әлі ратификацияланбай 
отыр. Қазіргі геосаяси жағдай 
және елдер арасындағы 
экономикалық талаптардың 
күшеюі елдерге өз ұстанымдарын 
өзгертуге кедергі болып тұр.

Ядролық атомды 
пайдаланудан толық бас тарту 
іс жүзінде мүмкін емес. Қазіргі 
уақыттағы Дүниежүзілік ядролық 
ұйымның мәліметтері бойынша, 
әлемдегі электр энергиясының 
шамамен 11%-ы 450 
энергетикалық реакторлардан 
атом энергиясымен қамтамасыз 
етіледі. Осы тұрғыда 2017 
жылдың 29 тамызында 
Қазақстанда Үлбі металлургиялық 
зауытының базасында МАГАТЭ-
нің бастамасымен төмен 
байытылған уран банкінің 
ғимараты ашылғанын айтып 
өтпеске болмайды. Тұтастай 
алғанда, әлемдік қоғамдастық 
ядролық қаруға толық тыйым 
салудың шұғыл қажеттілігін 
мойындайтынына қарамастан, 
жоғары дипломатиялық деңгейде 
де, қоғаммен диалог құру 
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тан, Ресейден, Ұлыбританиядан, 
Франциядан және Қытайдан 
қауіпсіздігімізге берік 
халықаралық кепілдік алдық. 
Біз Орталық Азияда ядролық 
қарусыз аймақ құруда негізгі рөл 
атқардық және жер шарының 
басқа да аймақтарында, 
әсіресе, Таяу Шығыста осындай 
аймақтар құруға белсенді 
қолдау көрсетеміз. Біз әлемдік 
қауымдастықтың ядролық 
терроризм қатеріне қарсы 
тұрудағы күш-жігеріне қолдау 
жасаймыз. Қазір біз ядролық 
қатерді таратпау жөнінде одан 
әрі табанды шешімдер қабылдау 
қажеттілігі туралы батыл айта 
аламыз. Ядролық сынақтарға 
жаппай тыйым салу туралы 
шарттың тезірек күшіне енуі 
таратпау режімін нығайтудың 
маңызды қозғаушысы болуға тиіс. 
Аталған іс-әрекеттердің барлығы 
– жаһандық саясаттағы біздің 
рөлімізді тану. Осындай жауапты 
саясатының арқасында Қазақстан 
ядролық қаруды таратпау 
режімінің көшбасшысы, басқа 
мемлекеттер үшін үлгі болып 
танылды» [1].

Расымен, біз адам өмірінің 
мәні саяси өршілдікке қарағанда 
жоғары болатын әлемде өмір 
сүріп жатырмыз. Бәріміздің 

дипломатиялық өкілдері жыл 
сайын 29 тамызда ядролық қару 
сынақтарынан қаза болғандарды 
еске алу үшін «Үнсіздік 
минуттарын» өткізеді. Осылайша, 
өткен ғасырдағы ауқымды 
ядролық сынақтардың зарарын, 
қазіргі кездегі экологиялық 
зардаптарын бағамдап, еске 
алып отырады. Қазақстандықтар 
ядролық сынақтардың нақты 
бағасын біледі. Сондықтан ол 
елбасының басшылығымен 
әлемдік қауымдастықты Шартқа 
тек құқықтық құжат ретінде 
қарауға емес, сонымен қатар 
осы идеяға қосылуға, бірігуге 
шақырады.

Қорытынды
Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың 

«Қазақстан-2050» стратегиясы 
қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» атты 
Жолдауында былай деп пікір 
білдірген еді: «Ядролық қаруды 
таратпау режімін нығайту 
жөніндегі бастамаларымыз – 
әлемдік тұрақтылыққа, тәртіп 
пен қауіпсіздікке қосқан сөзсіз 
үлесіміз. Әлемде алғашқы болып 
Семей ядролық полигонын 
жауып және атом қаруынан 
бас тарта отырып, біз жетекші 
ядролық державалардан: АҚШ-
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басымызды қосып, біріктіретін 
бір нәрсе бар. Әлемде кез 
келген халық қорғауы тиіс екі 
нәрсе болса, ол табиғат пен тілі. 
Тілді әр халық өз деңгейінде 
сақтап, қорғар. Ал, табиғатты 
қорғап, сақтау – баршамызға 
ортақ дүние. Қазір жаһандану 
кезеңіне бет бұрып, әлемді 
жаңартуда, жаңалық ашуда 
көптеген ғылымдағы өзгерістер 
таңқалдыруда. Өткен ғасырдың 
40-шы жылынан шыға бастаған 
ядролық қарудың түбінде адамзат 
қоғамына қауіп төндіріп, сол 
арқылы әлемді ашса алақанда, 
жұмса жұдырықта ұстап ойнатып 
отыру жатыр. Әлем елдері  
ядролық қарудың қауіптілігін 
білгенмен, қолындағы алпауыт 
қарудан айрылғысы келмейді. 
Онымен күресу бүгінгі күннің 
өзекті дерті болып отыр. Егер 
халықаралық ұйымдар ядролық 
қарумен қаруланған елдердің 
қанат жаюына бөгет жасай 
алмайтын болса, нәтижесі үлкен 
қиыншылыққа әкелуі айдан анық.
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МӘДЕНИЕТТЕР МЕН ӨРКЕНИЕТТЕР 
СҰХБАТЫ ЖӘНЕ ТҮРКІЛІК ФИЛОСОФИЯ

Қабылова А.С.,
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-нің профессоры

Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., 
kabyl72@mail.ru

Бүгінгі күні әртүрлі діндер 
арасындағы танымдық сұхбаттың 
мақсаты – рухани бірлік пен 
татулық, сонымен бірге діннің 
жан-жақтылығын қолдау болып 
отыр. Жалпы мұсылмандар 
мен христиандар он төрт ғасыр 
бойына бір-бірімен күресті. Батыс 
әлемі исламның әскери қуатын 
әлі ұмытқан жоқ. Бірақ соны үнемі 
ойда ұстап тұру қажет пе? «Қазіргі 
христиандық және исламдық 
өркениеттер қақтығысына 
құрылған әлемдік схеманы біз 
қабылдай алмаймыз, бізге қажеті 
бейбітшілік және келісім. Бұл өмір 
сүрудің ешқашан бұлжымайтын 
тұрақты қағидалары, осыларды 
әлемдік саясатта бұзғысы келетін 

саяси күштер, идеологиялар 
күннен күнге өсіп әрі күшейіп 
келеді... Террормен күресу 
үшін елдерді бомбалау деген 
әділ саясат емес. Мұндай 
саясат өміршең болмайды», – 
дейді Ғ. Есім [1, 132 б.]. Бүгінгі 
ғасырымыздағы Батыс пен 
Шығыстың теке тіресуі ешкімге 
пайда әкелмейді. Керісінше 
мәміледе, татулықта болған 
дұрыс. Адамдардың жүрегіндегі 
жанашырлықты әл-Фараби 
«өздерімен сабақтас төңіректегі 
жағдаймен салыстырып өлшеуге 
келетін ұстамды, орта шамалас 
әрекеттер басқа жағдайлардың 
бәрінде де бақытқа жету үшін 
пайдалы болуға тиіс» деген ой-
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бірге кетеді. Оларды мақтаудың 
да, жамандаудың да қисыны, 
хажеттілігі жоқ» [2, 76 б.] деп 
түйінделеді. «Махаббатты терең 
философиялық түсінуді қайта 
жаңғырту қажет, ол жас адамды 
өз ортасында үйлесімділікке, 
түсіністікке әкеледі және 
қоғамды әлеуметтік жатсынудан 
құтқарады, өзіне деген махаббаты 
басқаға және бүкіл әлемге деген 
махаббатқа жеткізеді. Бұл сезімге 
жастарды жүйелі түрде тәрбиелеу 
қажет» [3, 277 б.]. Басқаның 
қамын ойлайтын, басқалар үшін 
өзінің пайдасынан безуге дейін 
баратын қамқорлық іс-әрекет 
қана махаббатты туғызады. 
Қастандық пен зұлымдық 
ғаламды тозаққа, жеті тамұқтың 
түбіне айналдырады. Рухани 
тәртіп пен қайырымдылықтың 
негізгі элементі – төзімділік. 
Жомарт болу, әділ болу, 
қайырымды болу әлем мен 
адамзаттың мақсат мұратына 
айналу керек. Отырарлық 
ойшылдың «әділеттілік дегеніміз 
– бұл ең алдымен қаланың 
барлық тұрғындарының үлесіне 
тиетін ортақ игіліктердің бөлінуі 
және бұдан кейін олардың 
арасына бөлінген сол игіліктердің 
сақталуы, бұл игіліктер – аман-
саулық, байлық, қадір-құрмет, 

толғамдары арқылы оятқысы 
келсе, Жүсіп Баласағұн «кісі 
сирек, кісілік бір тілегім, іздеп 
тапсам, бір көрейін реңін» [2, 75 
б.] деген жыр жолдары арқылы 
адам баласының жақсылыққа, 
кісілікке ынтызар болуын 
түсіндіреді. Мысалы Батыс 
әлемі ғылыми, технологиялық, 
экономикалық және әскери 
қуатты орта, ал Шығыс қоғамы 
бұзылмаған таза, тамыры Құран 
мен сүннеттен коректенетін 
тірі рухани дәстүрлерді иеленіп 
отыр. Сондықтан да екі ғаламның 
адамзаты бір-біріне көз аларта 
бермей, татулық пен үндестіктің 
жолын тауып табысқаны абзал. 
Оның негізгі элементі – махаббат. 
Әл-Фараби, Ибн Сина, Жұсіп 
Баласағұн, Яссауи, Абай, Мағжан 
сияқты кемеңгерлер кілтін тауып, 
сырын ашқан махаббаттың 
қайта жаңғырып, санаға сәуле 
беріп, дәл сол махаббат арқылы 
мәңгілік жанашырлық пен 
қайырымдылыққа ұмтылу керек. 
Жүсіп Баласағұнның зередесіндегі 
«махаббат пен мархабат, жек 
көру һәм жирену, ашу мен 
реніш, тілек пен ниет, үрей, 
қызғаныш сынды толып жатқан 
көңіл құштарлықтары өмірге 
өзімізбен бірге келеді. Туғаннан 
бойымызда жүреді. Өзімізбен 
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Сондықтан да болашақ өркениет 
Батыстың ғылыми жетістіктері 
мен Шығыстың сенімі мен 
этикасы арасындағы синтездің 
қалыптасуын қамсыздандырғаны 
қажеттілік. «Мәдениеттер сұхбаты 
әдіснамасын практикалық 
жүзеге асыру әлеуметтік және 
мәдени-этностық көптүрлілікті 
жою емес. Ол экономикалық, 
әлемуеттік-саяси және рухани-
адамгершілік қатынастарды 
мақсатгершілікпен қалыптастыру, 
біріншіден, мәдениеттер мен 
мен субмәдениеттердің еркін 
коммуникациясын қамтамасыз 
етер еді; екіншіден, үстінде көрініс 
бермейтін рационалдылықта 
айқындар еді; үшіншіден, қатаң 
міндеттелген схемалардан, 
дилеммалардан және 
бағдарлардан ада болар еді», – 
деп жазады Г. Малинан [5, 233–
234 бб.]. «Мәдениеттердің даму 
тарихында ортақ құбылыстарды 
тапқанда да, өз кезегінде, 
олардың шынайы кеңмәтіні мен 
өзгешелігін, көзден таса қылмау 
керек. Батыстағы Ренессанс грек-
рим мұрасының кең көлеміне 
және әсіресе оның өнермен 
байланысты бөлігіне шыға 
алды. Шығыс Ренессансы, ең 
бастысы антик ғалымдығымен 
рухтанып, нақтырақ айтсақ, 

алатын орын және олардың 
қатысы болуы мүмкін басқа 
сондай игіліктер» [4, 180 б.] 
дегені бүгінгі біздің қоғамымызға 
қатысты айтылса керек, 
сонымен бірге баласағұндық 
ойшылдың «әділдік – құт, құт 
құрығы – кішілік, әділдіктің заты 
тұнған кісілік» [2, 136 б.] дегені 
адамдық пен әділеттің діңгегін 
нықтаңдар деген ойға жетелейді. 
Білім мен мінез-құлық негізгі 
құндылыққа айналған жерде 
ғана ақиқат өркениет пайда 
болады. Бұл мәселенің бастауын 
ортағасырлық кезеңнен іздесек 
қателеспеген болар едік. Әл-
Фарабидің «бақыт – оқығанда, 
сабақ алғанда білімді игеру, әр 
түрлі өнерлерді үйренгенде 
оларды игеру, (оларға сәйкес) 
жұмыстарды орындау сияқты 
игілікті істер арқылы қол жететін 
мақсат» [4, 188 б.] деп ой қорытса, 
Жүсіп Баласағұн «білім құнын 
біліктілер біледі, ақыл мәнін 
білікті ұғып жүреді» [2, 142 б.] 
деп ақылды адамның уақыт 
өзгерісіндегі сөз ахуалы мен ой 
парқының кемелділігін мысалға 
келтіргендей. Ғылымның шыңына 
жеткен Батыс әлемі бүгін мінез-
құлықтық жағынан кемтар, ал 
сырын ішінде сақтайтын Шығыс 
рухани қуатты табиғатпен жақын. 
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ислам принциптері мен 
институттары демократиялық 
құндылықтарға кереғар сипатта. 
Сол себепті мұсылман елдерінің 
демократияны нығайту бағыты 
исламның саяси және құқықтық 
дәстүрлерінен бас тартқан 
кезде ғана баянды болмақ. Бұл 
ұстанымды Батыс пен Ресейдегі 
либеральды демократия өкілдері 
қолдайды. Осыдан барып 
мұсылман экстремистерінің 
шектен шыққан кесірлі әрекеттері 
белең алуда. Түсінбеушілік осы 
жерден басталады. Шығыс 
қоғамы онсызда әлемдік жаңаруға 
ұмтылып, соған бейімделуге 
тырысады. «Көптеген мұсылман 
елдері – Түркия, Иран, Сауд 
Арабиясы, Мысыр, Пәкістан және 
басқалары өздерінің ғылыми 
саясаттарын қайта қарастыруға 
тырысып келеді. Осы мақсатпен 
аталған елдер өз күштерін 
ислам конференциясы ұйымы 
мен ғылым, технология және 
даму жөніндегі исламдық қор 
сияқты ұйымдардың шеңберінде 
біріктірді» [7, 147–148 бб.] деген 
қорытындыдан олардың өзіндік 
даму үрдісі терең және қарқынды 
деген ойда қаласыз.

Барлығымызға белгілі 
ислам өркениеті ғылыми 
құндылықтардың әсіресе 

аса интеллектуалдық сипатта 
болды» деген пікір білдіреді А. Х. 
Қасымжанов [6, 45 б.].

Соңғы кездері Батыс пен 
мұсылман елдері арасындағы 
сұхбаттың негізгі тақырыбы – 
демократия мен адам құқығы 
болып отыр. Демократия 
дегеніміздің өзі адамның тең 
құқықтылығы емес пе. Бұл туралы 
Әбу Наср «ақиқатты іздеуші екі 
адам өздерінің мақсатын түсінеді, 
оны біледі, сондықтан ол мақсат 
жөніндегі (көзқарастарында) 
алалық тумайды» [4, 204 б.] деп 
адам баласының бір мақсатқа 
ұмтылуын сөз етсе, Жүсіп «бар 
халыққа көңіліңнен орын 
тауып, мейір бол» [2, 202 б.] деп 
бектің халықты бөліп жармай, 
барлығын қоғамның тең құқықты 
азаматтары түрінде қабылдауын 
өтінеді. Бұл мәселелердің 
жалпы тұтастығы қызығушылық 
тудырады. Әсіресе мұсылман 
әлеміндегі демократияның 
дамуы, сонымен бірге адам 
құқықтары принциптерін бекіту 
және әртүрлі өркениеттер 
мен мәдениеттер арасындағы 
сұхбатты қолдау өте-мөте өзекті 
тақырып. Батыс публицистері 
мен аналитиктерінің исламға 
шексіз күмәнді шабуыл жасауы 
қателік. Олардың пікірінше 
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жерге тиесілі секілді. Тұлғаның 
қоғамдағы орны туралы ойлар әл-
Фарабиді де қатты ойландырған, 
қайырымды қаладағы адам 
орнын «адамның шын 
болмысына, оның өмір сүруіне, 
тамақтануына, өмірін сақтауына 
байланысты ең үздік табыстарға 
жету үшін, өз тұрғындары бір-
біріне көмектесіп отыратын қала» 
[4, 167 б.] деп қоғам мүшелеренің 
бір-біріне көмектесу арқылы 
танылуын құптайды, Жүсіп 
Баласағұн ілімінде бұл мәселе 
«кісілер көп, кісілікке кендеміз» [2, 
136 б.] деп адамның қоғамда адал 
болып, адамдықтың айнасын 
жоғары көтеруін нықтап айтады. 
Бүгінгі күні саяси экстремизм 
өкілдерінің жаңсақ жаңылыстары 
бүкіл мұсылман әлеміне кір 
келтіруде. Соны жалпы Батыс 
әлемі дұрыс түсінсе керемет 
болар еді. Ислам құқықтық 
дәстүрлері мен көзқарастары 
бүгінгі таңда тұрақтылық, 
адамның өмірін, абыройын және 
намысын қорғау, сұхбат, өзара 
келісім мәселелері төңірегінде 
ізденіс жасауда. Бұл позицияны 
бірақатар мұсылман ойшылдары, 
заңгерлері, философтары мен 
саясаттанушылары құптап отыр. 
Олар демократияға қатысты 
маңызды ислам ерекшеліктерін 

астрономия, математика, 
медицина, теңіз навигациясының 
іргетасын қалады. Әлемдік 
құқықтық ой-санының жетілуіне 
ықпалды болған танымал 
мұсылман заңгерлері мен 
саяси ойшылдарының еңбегі 
орасан зор. Исламдық құқықтық 
мәдениет шеңберінде әртүрлі 
пайым қалыптастырып, 
мемлекетті басқару қызметіндегі 
мемлекет пен тұлға қарым-
қатынасының ережелерін 
айқындады. Әл-Фарабидің 
ойларына үңілетін болсақ 
«қалалықтардың, қағандар, 
басшылар, қызметкерлер, 
олардың дәрежелері, өзара 
қарым-қатынасы, бір-бірлеріне 
бағынуы сияқты діни көзқарасқа 
кіретін мәселелердің барлығы, 
қиялда қабылданған және санада 
кескінделген ерекшеліктер 
болуы тиіс» [8, 110 б.] десе, Жүсіп 
Баласағұн «адамшылық адамға 
тән қазына, сыйла бәрін, көтер 
қайғы мұңын да» деген даналығы 
осы уақытқа үйлесмді емес пе. 
Алайда бұл тұжырымдамалардың 
кейбіреуінің беделін түсіріп 
жүрген азын-аулақ топтар 
туралы айтпасқа болмайды, олар 
шала сауатты мұсылмандар. Бір 
құмалақ бір қарын майды шірітеді 
деген халық даналығы осы 
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дін, өмір, пайым, ар-намыс, 
меншік сияқты құндылықтар 
басқаша сипатта көрініс береді. 
Бұл мәселенің барлығы Әл-
Фараби мен Жүсіп Баласағұн 
шығармаларында әр түрлі 
көріністе байқалып отырады. 
Ол шығыстық менталитетпен 
айқындалады.

Жалпы ислам жаңашыл 
адам құқығы тұжырымдамасына 
ешқандай қарама-қайшы 
емес. Түріне, түсіне, тіліне 
қатысты дискриминацияны 
жоққа шығаратын адам 
теңдігін жариялайды. Бұл 
тұжырымның өзі әл-Фарабидің 
«қала тұрғындары пікірталас 
қайшылықтарына, адастыруға, 
тура жолдан тайдыруға және 
қарсылық көрсеткен біреу пайда 
болғанда, діннің көзқарастарын 
қолдайды» деп діннің адамды 
алаламайтындығына арқа 
сүйесе, Жүсіп Баласағұн «ұлы 
ақын ба, әлде көптің бірі ме, 
сыйла бәрін, көтер қайғы 
мұңын да» [2, 152–153 бб.] деп 
бүкіл адам баласын тең ұстап, 
олардың мұң-мұқтажын бірге 
бөлісуге үндеген ұғымдарынан 
бастау алатын секілді. Жалпы 
демократияның өзі әлі де 
болса мүлтіксіз, жетілген толық 
жоғары сатыға, кемелділікке 

айқындауда. Ислам саяси 
теориясы ерекше икемді 
бейімделгіш, белгілі бір биліктің 
қатып қалған шеңберінен 
шықпайтын қатал да бірбеткей 
емес. Керісінше ислам саяси ой-
санасы теңдікке, әділеттілікке 
қатысты іргелі құндылықтарды 
құптайды. Бұл іргелі тұжырым 
ортағасырлық ғұламалардың 
пікірінен туындап, бүгінгі күні 
өз жалғасын тауып отыр. Әл-
Фарабидің іліміне жүгінетін 
болсақ «Дін дегеніміз (ал-мила) 
өзінің алдына қойған мақсатын 
қоғамда жүзеге асыруға 
нақтыланған көзқарастар мен 
әрекеттердің жиынтығы» [8, 
108 б.], Жүсіп Баласағұнның 
ұғымындағы дін «Хақ қайда деп, 
қандай деп те сұрама, мұңсыз 
Ием! Мен бір мұңлық құлыңмын» 
деп қанағатшыл рақымшыл 
көңіл-күйді танытқандай. Қазіргі 
заманда ислам құқығы ірі 
құқықтық жүйе болып табылады. 
Басқа құқықтық жүйелермен 
үндес. Әрине, құқық пен 
мелекетке қатысты исламдық 
және батыстық пікірлерді бірегей 
деп айта алмаймыз. Алшақтық 
бар. Мысалы исламда сайлау, 
парламенттік құрылым, саяси 
партиялар маңыздылық сипатқа 
ие бола алмайды. Осы жерде 
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тұрпатқа енеді. Мұндай іштесу 
мен тоғысу жаңадан зиялы және 
діни саяси тұжырымдамалардың 
үйлесімділігіне мүмкіншіліктер 
жасайды. Сонымен бірге 
барлығымыз білеміз биліктің 
исламдық формасының 
жаңашыл демократиялық 
билік формасымен ортақ 
тұстары жоқ емес. Исламның 
саяси тұжырымдамасының өзі 
демократиялық мінездемеге ие. 
Қазіргі мұсылман қоғамында 
ислам мәдениеті саяси салада 
ғаламдық сипаттағы демократия 
формаларымен өзара 
ықпалдасып қатар өмір сүріп 
отыр. Осылайша модернизация 
мен демократизация 
тұжырымдамасы исламдық 
дәстүрлер шеңберінде батыстық 
саяси демократия жетістіктерін 
қабылдай алады. Мұсылман 
әлемі мен Батыс қоғамы 
өзара жақындасып, ғаламдық 
кесапатқа айналып отырған 
халықаралық экстремизм мен 
терроризм ошақтарын еркін 
құрта алады. Бүгінгі әлем 
құқықты кең мағынасында 
түсінгені дұрыс. Мысалы ислам 
құқықтық ой-санасы өркениет 
дамуында белсенді және 
көрнекті рөлді иеленуі керек. 
Ислам дінінің аясындағы калам 

ұмтыла беруі керек. Сондықтан 
да барлығымыз жеке құқықтар 
мен бостандықтар қорғалатын 
демократиялық институттардың 
жаңарту мен нығайтуға 
ұмтылудамыз. Демократия ұзақ 
уақыт бойына дамып, әртүрлі 
өзгерістерге ұшырап отырды. 
«Демократия мен еркіндік 
либералдық құндылықтар деген 
түсініктерден демократия мен 
еркіндік тұлғаның өзіндік дамуы 
мен өзіндік жүзеге асуының 
мүмкіндігі дегенге дейін өрбуде. 
Демократия категориясы және 
оның адам өміріндегі рөлі әр 
түрлі тұжырымдалады» [9, 89 б.]. 
Өткен тарихи кезеңдері сияқты 
болашақта да талай өзгеріске 
ұшырап жетіле береді. Дәл 
осы кезде исламдағы теңдік, 
толеранттылық және әділеттілік 
принциптері осы процеске көп  
септігін тигізеді. Әрине, Құран 
мен сүннет жазбалары мен 
ислам юриспруденциясының 
тура нәтижелері қайта қаралып, 
қоғамдық өзгерістерге 
лайықталып жаңадан негізделгені 
артық болмайды. Сондықтан да 
батыс демократиясын жаңашыл 
мұсылман әлемі қорықпай-ақ 
кәдесіне жаратса нұр үстіне 
нұр болар еді. Тек батыстық 
демократия исламдық формадағы 
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әкеледі деген пікірді әл-Фараби 
«діннің философияның ізінше 
қалыптасқандығы ақиқат, 
философия ғылымы белгілі бір 
дін мен оған табынушыларға 
үстемдік жүргізуді мұрат етпейді» 
[10, 131 б.] деп, керісінше діннің 
де, ғылымның да қоғамда болуын 
құптайды, ал Жүсіп Баласағұн 
«ұлылық – сен, толы құдірет 
– күш еңсең» [2, 139 бб.] деп 
жаратушыны мадақтай отырып, 
«ақыл қайда болса, ұлылық 
толады» деп адамның білімі мен 
зердесінің көркеюуіне бар үлесін 
қосады. Жер бетіндегі ғылым 
мен білімнің шарықтап құлаш 
жаюын көксеген ғұламалар, 
бейбітшіл тыныш өмірді аңсап, 
мұсылманның тек мұсылманға 
емес, барлық адамзат баласына 
достығын насихаттайды. Сол 
үлгі мұраттар бүгінгі аласапыран 
уақытта адамзат зердесі мен 
түйсігіне терең бойласа екен. 

мен мұсылмандық құқықтың 
орны мен мүмкінішліктері 
туралы әл-Фараби «калам өнері 
мен мұсылмандық құқықтың 
дінмен салыстырғанда кейінірек 
шыққандығы белгілі жайт, дін 
адам ойындағы заттардың 
мәнділігін елестету және 
сендіру арқылы үйретеді» 
[10, 126 б.] деп жеке-жеке 
сипттама беріп отырады. Ислам 
юриспруденциясы ислам 
өркениетінің маңызды бөлімі 
екендігін ұмытпаған жөн. Батыс 
әлемі өздерінің құрған тәртіп 
ержесінен аспаймыз деуі қателік 
болар еді. Керісінше ғалым-
заңгерлер білім мен зердесін 
кеңейту үшін мұсылман құқығын 
қарастырса көп пайдаға кенелер 
еді. Зиялы және діни мұраттар 
мен құндылықтар бір қоғамның 
шеңберінде еркін өмір сүре 
береді. Дін мен ғылымның 
қатар жүруі қоғамға тек пайда 
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ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА 
КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Карагизова Г.Б.,
Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы,

кандидат исторических наук,
Республика Казахстан, г. Нур-Султан

Значимость изучения и 
научного осмысления института 
президентства как важнейшего 
ядра государственно-
политической системы не 
ставится под сомнение, так 
как неразрывно связана с 
необходимостью решения 
важнейшей теоретической 
и практической задачи 
дальнейшей разработки модели 
правового государства.

Институт президентства 
имеет относительно недавнюю 
историю. Вместе с тем, анализ 
истории возникновения и 
эволюции этого института 
демонстрирует изменение не 
только его правовой природы, 

но и сущности влияния на 
политические процессы, в том 
числе и на международной 
арене. О масштабности 
распространения данного 
института свидетельствует 
тот факт, что абсолютное 
большинство современных 
государств имеет в своем 
государственном устройстве 
пост президента. Полномочия, 
закрепленные в Конституциях 
стран мира, позволяют 
президенту оказывать огромное 
влияние на многие сферы 
государства и общества.

Например, возникший в 
США в ходе острых политических 
противостояний институт 
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Распад Советского Союза 
привел к разрыву прежних 
экономических связей между 
республиками, к острому 
политическому кризису, 
возникновению межэтнических 
конфликтов, усилению 
сепаратистских тенденций и 
т.д. В условиях неразвитости 
институтов гражданского 
общества и определенного 
вакуума в системе властных 
отношений возникновение 
сильной президентуры 
должно было способствовать 
укреплению всей иерархии 
центральных органов власти 
и стабилизации общественно-
политической жизни в целом. 
Институт президентуры стал для 
многих республик фундаментом 
политического транзита, а лозунг 
«Сильный президент – сильная 
страна» – концептуальной 
основой предвыборных 
программ, общественно-
политических движений, 
конституционных реформ и т.д.

Учреждение института 
президентства в Казахстане 
стало важнейшим фактором, 
оказавшим влияние на 
становление политической 
системы молодого независимого 
государства. Перед Главой 

президентства, согласно 
Конституции 1789 года, занимал 
ведущее место в политической 
системе общества. Дальнейшая 
эволюция данного института 
развивалась в сторону его 
усиления и расширения 
полномочий. Формирование 
после Второй Мировой войны 
новой системы международных 
отношений способствовало 
значительному расширению 
фактических военных и 
внешнеполитических прерогатив 
американских президентов. 
Как отмечают исследователи, 
данный факт привел к тому, что 
президенты США становятся 
главными инициаторами 
проведения крупномасштабных 
реформ американского общества: 
«Новый курс Ф. Рузвельта», 
«Великое общество» Л. Джонсона, 
«Рейганомика» [1].

Эффективность 
американской модели 
президентства способствовала 
распространению этого института 
в мире и, прежде всего, в странах 
с транзитной экономикой.

Создание института 
президентства в постсоветских 
республиках стало важнейшим 
этапом политической 
трансформации государств. 
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Казахстану сформироваться 
в качестве «сильной 
президентской республики». 
На протяжении почти 30 
лет институт президентства 
являлся стержневым элементом 
казахстанской государственности 
и надежной опорой системных 
реформ во всех узловых точках её 
развития. Эволюция принципов 
деятельности, имиджа этого 
ключевого института власти 
отразилась не только на 
внутренней, но и на внешней 
политике.

Находясь в эпицентре 
геополитического напряжения 
Казахстан, благодаря 
многовекторной внешней 
политике, мирным и 
интеграционным инициативам, 
сумел не только выстроить 
«границы дружбы и 
добрососедства» с соседними 
государствами, но и стать 
миротворцем на международной 
арене. Для многих казахстанцев 
привичными стали 
характеристики мировых 
экспертов нашей страны 
как «острова стабильности в 
нестабильном регионе».

Абсолютный исторический 
триумф нашей страны, 
несомненно, заслуга великого 

государства стояли архи-
сложнейшие задачи выработки 
оптимальных политических 
решений, направленных на 
слом устаревших политических 
институтов и отношений; 
разработки национальной 
модели модернизационного 
развития; мобилизации масс на 
реализацию реформ переходного 
периода.

В данных условиях вполне 
закономерным является 
конституционное закрепление в 
нашей стране президентуры как 
системообразующего института. 
Модель институционально 
сильного Президента, 
стоящего над всеми ветвями 
власти, предполагала также 
закрепление гарантийных 
(символ и гарант единства 
народа и государственной власти, 
незыблемости Конституции, прав 
и свобод человека и гражданина), 
арбитражных (согласованное 
функционирование всех ветвей 
государственной власти) и 
контрольных (регулярно 
заслушивает доклад Премьер-
Министра об основных 
направлениях деятельности 
Правительства) функций.

Модель «сильного 
Президента» позволила 
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отражает суть многогранной 
деятельности Елбасы.

Особенности стиля 
государственного управления 
Елбасы – траспарентность, 
толерантность и 
последовательность – 
позволили поэтапно и 
системно сформировать 
экономические, социальные, 
культурные и духовные основы 
демократического, правового 
и социального государства. 
Постепенная трансформация 
общества на основе 
политической консолидации, 
точно выверенной идейно-
концептуальной основы 
позволили создать устойчивые 
институты гражданского 
общества.

Казахстан на мировой 
арене прочно ассоциируется с 
личностью Первого Президента 
Казахстана. Через Елбасы и 
благодаря ему международное 
сообщество формирует свой 
образ нашей страны как 
надежного и стабильного 
партнера с выверенными 
общенациональными и 
международными ценностями. 
С именем Нурсултана 
Назарбаева в мире связан 
феномен устойчивого развития. 

реформатора, основателя 
независимой государственности 
Казахстана, признанного 
политического лидера 
современности – Елбасы. 

Благодаря Первому 
Президенту Республики Казахстан 
Н. Назарбаеву проведена 
радикальная политико-
правовая модернизация, 
созданы правовые механизмы 
эффективного и согласованного 
функционирования, 
взаимодействия всех ветвей 
власти. Политическое 
предвидение и государственная 
мудрость Н. Назарбаева не 
только позволили в исторически 
сжатый срок совершить переход 
к плюралистическому обществу 
и рыночной экономике, но и 
избежать рецидивов советского 
прошлого.

Н.А. Назарбаев является 
одним из величайших 
государственных деятелей 
современности. Широко известно 
высказывание Президента 
Франции Ж. Помпиду: 
«Государственный деятель – это 
политик, который ставит себя 
на службу нации. Политик – 
это государственный деятель, 
который ставит нацию на службу 
себе». Это изречение точно 
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модель политического транзита 
и эффективную систему 
общественного прогресса. 
Многие западные политологи 
признали, что личность Елбасы 
стала краеугольным камнем 
государственного строительства 
и во многом именно личные 
качества Н.А. Назарбаева стали 
определяющими.

Плавный переход от одной 
общественно-экономической 
формации к другой в 
унитарном полиэтническом 
и поликонфессиональном 
государстве сделало 
казахстанский опыт 
модернизации уникальным на 
всем пространстве СНГ. Создание 
общественных институтов, 
представляющих интересы 
различных этносов, конфессий 
и религий, формирование 
толерантности и гражданской 
солидарности, уважение этносов 
к другу другу, взаимообогащение 
культур различных этнических 
групп, при консолидирующей 
роли казахского народа 
– характерные черты 
межнациональной политики 
Казахстана, инициатором и 
идейной вдохновителем которой 
стал Елбасы.

Н. Назарбаев является не 
только «аксаклом тюркского 
мира», «архитектором 
тюрской интеграции», 
«патриархом евразийского 
союза», инициатором 
крупнейших геополитических 
и трансэкономических 
объединений, как СВМДА, ШОС, 
СНГ и др., но и творцом мира ХХI 
века.

Как отметил Генеральный 
секретарь ООН Кофи Аннан 
«добровольный отказ от 
обладания ядерным оружием 
в 1991 году и закрытие 
испытательного полигона 
внесли весомый вклад 
в глобальные усилия по 
ядерному разоружению и 
нераспространению – это цель, 
которую стремится достичь ООН 
с момента её создания шесть 
десятилетий назад» [2].

Под руководством Елбасы 
Казахстан не только прошел 
путь равный столетиям, но и 
определил ориентиры будущего 
развития на века.

Недаром в политологии 
появились термины «модель 
Назарбаева», «фактор 
Назарбаева» – феномен 
Лидера казахстанской нации, 
разработавшего уникальную 
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Масштабность наследия 
Первого Президента страны 
можно оценить только в 
ретроспективном историческом 
аспекте. Созданный в нашей 
стране институт президентства, 
благодаря Елбасы, стал 
важнейшим фактором, 
оказавшим влияние на 
становление независимой 
государственности и 
обеспечившим поступательное 
социально-экономическое и 
общественно-политическое 
развитие. 

В этом плане необходимо 
дальнейшее научно-
историческое осмысление 
роли и достижений страны 
под руководством Елбасы, а 
также опыта государственного 
строительства или «модели 
Н. А. Назарбаева».

Модернизация 
общественного сознания и 
развитие духовной культуры, 
укрепление казахстанской 
идентичности и патриотического 
воспитания молодого 
поколения, невозможно без 
разработки и реализации 
научно-просветительных 
проектов, основной целью 
которых является объективное 
комплексное изучение феномена 

Трудно переоценить 
исключительные заслуги Елбасы 
перед страной. Благодаря 
фактору успешного реформатора 
и сторонника действенной 
интеграции институт 
президентства в нашей стране 
стал реактором стремительного 
развития и достиг максимально 
возможного авторитета.

В своем Послании 
народу Казахстана Президент 
К. Токаев отметил, что 
приумножить достижения 
независимости и вывести 
страну на новый качественный 
уровень развития мы сможем 
обеспечив преемственность 
политики Елбасы и проведя 
системные реформы. Цель, к 
которой мы должны двигаться 
усиленными темпами, «Сильный 
Президент – влиятельный 
Парламент – подотчетное 
Правительство». Именно эта 
формула политической системы 
является основой стабильности 
государства [3].

Глава государства 
К. Токаев отметил, что летопись 
независимого Казахстана – это, 
по сути, история лидерства его 
Первого Президента Нурсултана 
Назарбаева.
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уақыттан бастап, Қазақстан 
Республикасы ширек ғасырдан 
астам кезеңде үлкен жолдан 
өтті. Тұңғыш Президент болып 
сайланған Нұрсұлтан Назарбаев 
мемлекеттің халықаралық 
беделін нығайтып, Қазақстанды 
сарабдал саясаты арқасында, 
тұғыры биік елге айналдырды. 
Мемлекет басшысы жүргізген 
саяси-экономикалық реформалар, 
Қазақстан мәдениетін де 
шарпып өтті. Өркениетті даму 
жолын таңдаған мемлекеттің 
қоғамындағы үлкен өзгерістің бір 
белгісі, ол мәдениет саласының 
дамуы болып табылады. 

Мәдениет терминінің 500 
анықтамасы бар. Рим империясы 

заманынан бері, «cultura» сөзінің 
мағынасы латынша «жерді өңдеу» 
деп аударылады. Ал қазіргі 
заманғы сөздіктерде «культура» 
– «мәдениет» анықтамасының 
ауқымы кеңейіп, бірнеше 
мағынаны білдіреді. ХХІ ғасырдағы 
мәдениет ұғымы – белгілі бір 
халықтың қол жеткен табыстары 
мен шығармашылығының 
жиынтығы деп берілген [1, 6 б.]. 

Патшалы Ресей мен 
коммунистік КСРО мұрасынан 
қалған демографиялық өзгерістер, 
тіл мәселесіндегі орыстандыру, 
рухани саланы Мәскеудің тұяқты 
тұсап ұстайтын ұлы державалық 
қитұрқы саясаты және т.б. 
шырмауыққа толы қордаланған 
мәселелер мемлекет пен қоғам 
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көлемді кітабына, тарихшылар 
қауымдастығы үздік баға беруі 
бекерден бекер емес. Тарихи-
танымдық жанр арқылы автор 
қарама-қайшы саяси жүйелер 
келмеске кеткен, жаһандану 
заманында әлемдік өркениет 
көшінен қалмау үшін, ұлтты артқа 
тартатын архаизмдерді шетке 
ысырып, Қазақстан халқы әлемнің 
ең-ең деген озық үлгілерін бойға 
сіңіру тиіс деген тоқтамға келеді. 

Кешегі бауырлас саналған 
одақтас республикалардағы 
қарулы қақтығыстар, азамат 
соғыстарының басты себептерінің 
бірі, тіл мен мәдени саладағы 
олқылықтар еді. Қызыл империя 
уақытында, әсіресе Ұлы Отан 
соғысы жылдарында көптеген 
халықтар жазықсыз жазаланып, 
Қазақ КСР-іне күшпен көшіріліп 
әкелінген болатын. Корейлер, 
поляктар, немістер, ингуштар, 
қырым татарлары және т.б. 
ұлттар үшін тәуелсіздік алған 
Қазақстан олардың екінші 
Отанына айналды. Тұңғыш 
Президент тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарынан бастап, сан ұлтты 
Қазақстан мәдениетіне көңіл 
бөле бастады. Көп векторлы 
сыртқы дипломатиясын аса 
сақтықпен жүргізген Президент 
Н. Назарбаев ішкі саясатында, 

тарапынан көп сұрақтар тудырды. 
Көпұлтты Қазақстан – ХХІ ғасырға, 
мультикультуризм дәуріне қалай 
қадам басады, мәдени дамудың 
болашағы қандай болмақ деген 
мәселе қылтиып шықты. 

Еуразияның кең байтақ 
даласын мекендеген халықтың 
тарихына және оның мәдени 
келешегіне қатысты, Елбасы 
Н. Назарбаев тәуелсіздік 
жылдарында бірнеше еңбегін 
жариялады [2]. Жаңа уақыттағы 
Қазақстан мәдениеті қандай 
бағытта дамуы керек деген ой 
толғамымен, тұңғыш президент 
халықпен интеллектуалды 
еңбегі арқылы бөлісті. Нұрсұлтан 
Әбішұлы «Тарих толқынында» 
атты өз еңбегінде: «Қазақ 
мәдениеті ашық сипат ұстанып, 
жанына жағымды болғанмен 
таптаурын тартып көнерген 
үлгілерге тоқырап қалмай, 
мәдени тың жаңалықтарды 
қабылдауға әр кез әзір болуы 
керек» деген болатын [3, 133 
б.]. Абай, Мағжан, Мұхтарды 
тудырған халықтың мәдениеті 
заман ағымынан қалып қоймай, 
жаңа сапаға ие болуы керек. 
Егеменді елдің ғасырлар 
қойнауынан өткен, тарихи 
жолын сөз маржандары 
арқылы тізбектеген Елбасының 
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құрылды [4]. Аталған институт 
мәдени жобаларды жүзеге 
асыру үшін іске кірісті. Қазақстан 
халықтары Ассамблеясының 
бірінші сессиясындағы 
баяндамасында Н. Назарбаев: 
«Ұлттық мәдениет саясатының 
нысандарын елеулі түрде 
жаңарту жұмысы алда тұр. Сіздер 
өз ұлттық мәдениеттеріңізді, 
дәстүрлеріңіз бен салттарыңызды 
насихаттай отырып жүргізіп 
жатқан жұмыстарыңыз 
біріктіруші бастау қызметін 
атқаратыны сөзсіз. Алайда, қазір 
тек қана эстетикалық тәрбие 
берумен, мәдени-бұқаралық 
шаралармен ғана шектеліп қалуға 
болмайды. Мәдениетті дамыту 
проблемаларын кешенді түрде 
айналысу керек деп ойлаймын...» 
деген болатын [5, 20]. 

Бірінші дүниежүзілік 
соғысынан кейінгі пайда болған 
революциялар, төңкерістер 
легі, саяси-идеялық ойлардың 
тоғыспауынан туындаған азамат 
соғыстары ынтымақтасық, 
бауырластық идеяларын 
тапталуына әкелді. ХХ ғасырда 
идеология, мемлекет пен халық 
санасын жаулайтын алып 
күшке айналды. Нәсілшілдік 
идеясымен қаруланған, 1939 
жылдың 1 қыркүйегінен 

әсіресе тіл мәселесіне келгенде, 
сабырлы және салиқалы 
бағытынан таймады. Тіл 
мәселесін, принципті түрде 
мәдениеттен тыс, жеке қарастыру 
мүмкін емес. Себебі, тіл тек 
қарым-қатынас құралы ғана 
емес, ХХI ғасырда тіл – ұлттар 
мен халықтар арасындағы алтын 
көпірге айналып, құрлықтар 
арасындағы бұқаралық ақпарат 
таратудың қуатты құралы болып 
отыр. КСРО уақытында «халықтар 
лабораториясы», «лениндік ұлт 
саясатының жарқын көрінісі» 
деген айдар тағылған Қазақстан, 
енді тіл мәселесіне келгенде жаңа 
принципиальді саясат ұстанды. 
Осыған байланысты, көпұлтты 
республика халқының рухани 
өмірінің қайта жаңғыруына, 
тәуелсіздік жағдайындағы, қазіргі 
кескін-келбетінің қалыптасуына 
мемлекет мейілінше мүмкіндік 
туғызды. Қазақстанды 
мекендейтін өзге ұлттарға 
құрметпен қарау, олардың 
әдет-ғұрыптарын сақтауға 
жағдай жасау, этномәдени 
орталықтардың жұмысын бірізді 
саясатқа түсіру үшін, 1995 жылы 
1 наурызда мемлекет басшысы 
жанындағы кеңесу-мәмілесу 
органы ретінде Қазақстан 
халықтары Ассамблеясы 
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ғана ұрпақтарына қалдырады. 
Тек ізгілікке шақырған гуманистік, 
философиялық ойлар, мәдени 
туындылар ғана мәңгі жасайды. 

ХХ ғасырдың 90-шы 
жылдарындағы экономикалық 
дағдарыс халықтың көңіл-
күйіне кері әсер етіп, тұрмысын 
төмендетті. Қоғамның рухани 
өмірі күйзеліске ұшыраған, ұлт 
мақтанышына айналған өнер 
және мәдениет қайраткерлерін 
торығу, ертеңгі күнге деген 
сенімсіздік билеп, мәдениет 
саласының тамырына балта 
шабылғандай жағдай орын 
алды. Ел болашағы жастарды 
адамгершілікке жетелейтін 
идеялар рухани девальвацияға 
ұшырады. Міне осындай 
жағдайда, қоғамның алға 
жылжуы мен халықтың рухани 
дамуы өнерге, тілге деген көңіл 
бөлумен өлшенетіндіктен, 
ұлттық мәдениет саласында 
мемлекет жұмысының сапасымен 
де ерекше болу керек. Осы 
ұстаным берік болғанда ғана 
мемлекет дамиды, руханият 
саңлақтары, мәдениет дүлділдері 
өздерінің талантын әлемге паш 
етеді. Себебі, мәдени процесс 
эволюциялық жолмен жүзеге 
асады және жүзге асуы тиіс, мұны 
адамзаттың тарихи тәжірибесі 
көрсетіп отыр. 

бастаған соғысқұмарлардың іс-
әрекеті, 1945 жылы адамзаттың 
бостаңдық сүйгіш, демократиялық 
мемлекеттер тобының жеңісімен 
аяқталды. Алайда дүниежүзі 
картасында саяси күштердің 
ара салмағы өзгеріп, АҚШ және 
КСРО супердержавалары пайда 
болды. Енді ХХ ғасырдың екінші 
жартысын қарама-қайшылыққа 
толы, екі әлеуметтік-саяси 
жүйенің бақталастығы күнделікті 
бет-бейнені айқындап, адамзат 
мәдениетіне таңбасын қалдырды. 
Осы тарихи құбылыс Нұрсұлтан 
Әбішұлының назарынан тыс 
қалмай, Президент былай деп 
шер тарқатады: «...өтіп бара 
жатқан ХХ ғасыр негізінен 
идеология ғасыры болғанын 
ұмытпалық. Бұл, әсіресе ТМД 
елдері үшін өте маңызды. 
Біз өзіміздің дәстүрлі мәдени 
тамырларымыздан едәуір 
ажырап қалдық. Оның есесіне 
өзге өркениеттер әсеріне көбірек 
ұшырадық. Бұл жақсы ма, жаман 
ба – өз алдына мәселе. Алайда 
мұндай басы ашық жағдаймен 
есептеспеуге болмайды. [6, 248 
б.]. Бірақ, түптің түбінде тарихи 
дамудың заңдылықтарына 
сәйкес, ондаған алып империялар 
ыдырып, жүздеген мемлекеттер 
құрдымға кетіп, айбынды аттарын 
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сыртқы саясаттың 2004 жылға 
арналған негізгі бағыттары» атты 
жыл сайынғы халыққа арнаған 
жолдауында: «Руханият пен білім 
беру салаларын дамытудың 
аса маңызды құрамдас бөлігі 
ретінде биыл бірқатар ауқымды 
жобалардың басын қосатын 
«Мәдени мұра» арнаулы орта 
мерзімді бағдарламасын 
әзірлеп, іске асыруға кірісуді 
ұсынамын» деген болатын [8]. 
Шығармашылық зиялы қауым 
аталған мемлкеттік бағдарламаны 
оң қабылдап, белсенді түрде 
ғылыми жұмыстар жүргізді. 
Қазақ хандығы дәуірінен қалған, 
далалық мәдениеттің асыл 
мұрасы халық жадында сақталып, 
қасиетті рух дарыған, намысты 
қолдан бермейтін таланттар, 
бабалар аманатын ұрпақтарына 
жеткізді. Қатпар-қатпар 
қабаттардан тұрған батырлар 
жыры, ертегілер, мақал-мәтел, 
жыраулар термелері, шежірелер 
осылардың барлығы сайып 
келгенде халық ауыз әдебиетінің 
алтын жауһарлары іспеттес. 
Қазақ сахарасын саяхаттаған 
зерттеушілер, ғалымдар 
көшпелі қазақ мәдениетіне тәнті 
болып, жазба жұмыстарында 
номадтар мәдениетіне, тарих 
пен этнографияға қатысты құнды 

Қазақстан Республикасында 
әлеуметтік-экономикалық 
жағдайдың нығаюы, өз кезегінде 
рухани салаға қаржы құюды 
арттырды. Мемлекет мәдениетке 
қамқорлық танытып, өнер 
майталмандарына көмекке келді. 
Сондықтанда ұлт көшбасшысы 
Н. Назарбаев рухани салаға 
қаржы бөлуді жіті назарында 
ұстады. Тәуелсіздіктің әр жылын 
қоғамға маңызды бір салаға 
арнау дәстүрі қалыптаса бастады. 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
жарлықтарымен: 

1997 жыл – «Ұлтаралық 
келісім және саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын еске алу жылы»; 

1998 жыл – «Халықтардың 
бірлігі және ұлттық тарих жылы»;

1999 жыл – «Ұрпақтардың 
бірлігі және сабақтастығы жылы»;

2000 жыл – «Мәдениетті 
қолдау жылы»;

2001 жыл – «Қазақстан 
Республикасы егемендігі мен 
тәуелсіздігінің 10 жылдығы» деп 
жарияланды [7, 156 б.]. 1998-2000 
жылдарға арналаған мәдениетті 
қолдау жөніндегі мемлекеттік 
бағдарлама іске қосылды. Бұл 
жылдары жүзеге асырылған 
шаралар мәдениеттің дамуына 
серпін берді.

Тұңғыш Президент 
Н. Назарбаевтың «Ішкі және 
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бастамаларының бірі еді. Ақмола 
қаласының атауы өзгеріп, Астана 
атанды. «Уайым түбі – тұңғиық, 
батасың да кетесің. Тәуекел 
түбі – желқайық, мінесің да 
өтесің деген халық даналығына 
сүйенген, мемлекеттік қайраткер 
батылдық танытты. Жігерлі 
басшы ретінде оның тұлғасы, 
замандастары арасында аса 
зор бағаланды. Есіл бойындағы 
қаланың басты архитекторы 
ретінде Н. Назарбаев мәдени 
орталықтардың орналасу 
тәртібін, олардың салу жоспарын 
өзі белгілеп отырды. Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлының «Еуразия 
жүрегінде» атты кітабында: 
«Астананың мәдени секторының 
дамуы да назардан тыс қалмайды. 
2002 жылы қабылданған «Астана 
мәдениеті» бағдарламасының 
өзінде-ақ жаңа астананың мәдени 
құрылысының стратегиясы 
айқындалған болатын. 

700 орындық орталық 
залы бар Мемлекеттік 
филармонияның, қазіргі заманғы 
манежы бар мемлекеттік цирктің, 
хайуанаттар бағының, Есіл 
өзені жағасындағы аквапарктің, 
көрме орталығының құрылысы 
басталды. Бүгіннің өзінде мәдени 
сала Астана болашағында – көзге 
көрінерлік пішінге ие болып отыр. 

деректер қалдырған. Ғалым, 
түркілог В.В. Радлов: «Тілі бейнелі, 
сөз төркіні айқын да дәлме-дел 
мағына береді, демек қазақтарды 
Батыс Азияның француздары 
деп атауға толық негіз бар...» деп 
жазба қалдырған [9]. Мемлекеттік 
бағдарлама аясында атқарылған 
жұмыстар кейін, том-том болып 
жарияланды. Президент 
Н. Назарбаев бастамасымен 
2004-2006 жылдарға арналған 
«Мәдени мұра» бағдарламасы 
кейін тағы да ұзартылды. Түркі 
заманынан қалған құнды 
жәдігерлеріміз, көршілес және 
алыс елдердегі архивтерден 
құжаттар көшірмелері әкелініп, 
ғылыми айналымға енгізілді. Ұлы 
дала төрінде шашырап жатқан 
кесенелерге, архитектуралық 
ескерткіштерге реставрациялық 
жұмыстар жүргізіліп, қалпына 
келтірілді. Тозған моланы 
жаңартып, қисайған құлпытасты 
түзетіп қайта орнына қою 
«Мәдени мұра» бағдарламасының 
басты мұраты емес. Негізгі 
мақсат – мемлекет пен қоғамның 
назарын кітапханалар, театрлар 
мен мұражайларға аудару, рухани 
қазынаны ел игілігіне жарату. 

Республика астанасын 
орталыққа, Сарыарқа төріне 
көшіру Елбасының тағдыр шешті 
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қазақстандық мәдениет»» 
жобасын іске асыруға тиіспіз. 
Әлем бізді қара алтынмен 
немесе сыртқы саясаттағы ірі 
бастамаларымызбен ғана емес, 
мәдени жетістіктерімізбен де 
тануы керек» деген болатын 
[11, 1 б.]. Елбасы Қазақстан 
мәдениеті мәселесі туындағанда 
мемлекеттік қайраткер ретінде 
тың, жаңа бастама көтерді. 
Себебі, ақпараттық революция 
уақытында, мемлекетке атау 
берген ұлттың мәдениеті ХХІ 
ғасырға қадам басқанда, жаңа 
белгілерге ие болуы тиіс. 

Қорытындылай келе, ұлт 
көшбасшысы Н. Назарбаев ХХІ 
ғасырдағы мәдениеттер мен 
өркениеттер тоғысқан Еуразия 
орталығындағы қайта түлеген 
қазақ мәдениетінің дамуына 
жағдай жасады. Тәуелсіздік 
жылдарында жарияланған тарихи 
еңбектері құнды мәліметтер 
дереккөзі болып табылады. 
Себебі, Қазақстан мәдениеті – 
тарих үшін, халық үшін ешқашан 
құндылығын жоғалтпайтын 
тақырыптар екені даусыз.

Бұл күндері Астанада 
Ұлттық опера және балет 
театрының балет труппасы, 
«Астана» эстрада симфониялық 
оркестрі, симфониялық оркестр 
мен хор, драма театрлары 
және Президенттің мәдениет 
орталығында, «Жастар» 
сарайында, Конгресс-холлда 
мұражайлар жұмыс істеуде» 
[10, 273 б.]. Кейінгі жылдары 
елеулі мәдени жаңалықтың бірі, 
«Астана Опера» мемлекеттік 
опера және балет театры 
Елбасының бастамасымен 2013 
жылы ашылды. Ел астанасы 
Нұр-Сұлтан қаласындағы 
мәдени инфрақұрылымның 
қалыптасуына, эстетикалық 
бүгінгі күнгі келбетіне тұңғыш 
президент үлкен еңбек сіңірді, 
үлкен үлес қосты. Қазіргі уақытта 
Нұр-Сұлтан қаласы мемлекеттің 
саяси, мәдени, ғылыми орталығы 
ретінде Қазақстанның дамуына 
үлкен серпін беріп отыр.

Нұрсұлтан Назарбаев 
2017 жылдың 12 сәуірінде 
«Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласын жариялады. 
Аталған мақаласында автор: 
«Біз ХХІ ғасырдың жаһандық 
картасында ешкімге ұқсамайтын, 
дербес орны бар ұлт боламыз 
десек, «Жаһандағы заманауи 
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Кіріспе
Мақаланың өзектілігі. 

Қазақстанның қоршаған 
ортасы елеулі экологиялық 
проблемаларды бастан кешуде. 
Мұндай проблемаларға 
КСРО-ның өмір сүруі кезінде 
Семей полигонында ядролық 
сынақтардың жүргізілуіне 
байланысты радиоактивтік 
ластану, Арал теңізінің 
жоғалуы (Қазақстан мен 
Өзбекстан шекарасында) және 
бұрынғы ауыл шаруашылығы 
алқаптарының шөлге айналуы 
жатады. Осы экологиялық 
проблемалардың көпшілігі КСРО-
ның өмір сүру дәуірінде пайда 
болды. 

Кез келген әскери әрекеттер 
қоршаған табиғи ортаға 
айтарлықтай елеулі зиян 
келтіреді, әсіресе егер олар 
ұзақ уақыт бойы үлкен аумақта 
жүргізілсе, алайда қысқа мерзімді 
әскери қақтығыстар кезінде, егер 
ықтимал қарсылас қазіргі заманғы 
зақымдау құралдарын қолданса, 
төтенше экологиялық жағдайлар 
туындауы мүмкін. Әскери 
мақсатта адамның табиғатқа және 
қоршаған ортаға әдейі әсер етуі 
экоцид (биоцид, экологиялық 
соғыс) атауларын алды.

Мақаланың мақсаты. 
Қазақстан экологиясының 
ластану мәселесінің себебін 
мен маңыздылығын анықтау 
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кезде оларды шешу мемлекеттік 
саясат дәрежесіне көтерілді. 
Қазақстан Республикасының 
2030-Стратегиясында 
«тамақтануды, қоршаған ортаның 
тазалығын және экологияны 
жақсарту» басым бағыттардың 
бірі болып табылады. Әлемдік 
экологиялық рейтингке сәйкес, 
Қазақстан қоршаған ортаның 
жай-күйінің нашарлауы халықтың 
физикалық және генетикалық 
денсаулығына, флора мен 
фаунаның түрлік құрамына, 
жаңартылмайтын табиғи 
ресурстардың сарқылуына 
тікелей қауіп төндіретін өзінің 
сыни шегіне жеткен экологиялық 
апат аймақтарына жатқызылған 
[1].

Қазақстанда 2016 жылы 2,3 
млн тонна зиянды заттардың 
қалдықтары тіркелді. Қоршаған 
ортаның ластану көрсеткіші 4% 
өсті, бұл ретте мемлекет шекті 
жол берілетін нормаларды 
14% дерлік арттырды. Мұндай 
есептерді Ranking агенттігі 
келтіреді.

Кесте көрсеткендей, өткен 
жылы шығарындылардың көлемі 
8,6% қысқарды. Бірақ 2016 жылы 
тағы да секіріс болды.

Жаңа мыңжылдықтың 
табалдырығында адамзат өткенді 

және жастар арасына кеңінен 
насихаттау.

Мақаланың міндеттері. 
– Жастарды экологиялық 

мәселелрмен ақпараттандыру;
– Жоғарыда көрсетілген 

мәселелердің насихатталуының 
жаңа үлгісін ұсыну;

– Қазақстандағы ядролық 
қару бастамаларының экологияға 
әсерін сипаттау.

Мақаланың объектісі. 
Қазақстанның қоршаған ортасы. 
Тұрғындары.

I. Қазақстанның қазіргі 
даму кезеңіндегі экологиялық 
мәселелері

Экология табиғи және 
гуманитарлық ғылым болып 
табылады. Табиғи ғылым ретінде 
ол адамды жоя алмайды, ал 
гуманитарлық табиғаттан 
ажырата алмайды. Мақалада 
дамыған және дамушы елдердің 
әлеуметтік-экономикалық 
бағдарламаларында маңызды 
орын алатын экология 
және табиғатты пайдалану 
мәселелері қарастырылады. 
Жаңа ғасырға кіре отырып, 
Қазақстан Республикасы көптеген 
мемлекеттер сияқты қоршаған 
орта саласындағы елеулі 
проблемаларға тап болып, қазіргі 
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облыстарының барлық аумағы 
экологиялық апат аймағы болып 
танылды [2].

Ұрпақтан-ұрпаққа берілетін 
ядролық сынақтың алыс салдары 
неғұрлым зиянды әсер етеді. Арал 
теңізінің проблемасы бұрыннан 
алаңдатады. Қазіргі уақытта 
өмірлік қажетті су ресурсын 
қалпына келтіруге көп күш керек.

Жаңа ғасырға кіре отырып, 
Қазақстан Республикасы көптеген 
мемлекеттер сияқты қоршаған 
орта саласындағы елеулі 
проблемаларға тап болып, қазіргі 
кезде оларды шешу мемлекеттік 
саясат дәрежесіне көтерілді. 
Қазақстан Республикасының 
«2030-Стратегиясында» 
тамақтануды, қоршаған ортаның 

қорытындылап, болашаққа 
қарап, өркениеттің жетістіктерін 
мойындай отырып, экологиялық 
проблемалардың жаһандылығын 
түсінбеуі және өз қызметін 
оларды шешу және тұрақты даму 
жолымен ілгерілету қажеттілігін 
ескере отырып жоспарламауы 
мүмкін емес. 

Семей ядролық сынақ 
полигонында 40 жыл бойы 
жүргізілген ядролық қаруды 
сынау адамдардың денсаулығы 
мен қоршаған табиғи ортаға 
орны толмас зиян келтірді, 
халықтың жалпы аурушаңдығы 
мен өлім-жітімінің өсуін тудырды. 
Семей және полигонға іргелес 
жатқан Павлодар, Шығыс 
Қазақстан және Қарағанды 

2,3
2,4

2,3 2,3 2,3

2,2

2011 2012 20142013 2015 2016
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әлеуметтік-экономикалық 
бағдарламаларында маңызды 
орын алады. Қазақстан 
Республикасы бұл жерде 
ерекшелік болып табылмайды. 
Адамдардың табиғатқа заңсыз 
араласуы революциялық 
кезеңдерге дейін де, кеңес үкіметі 
кезінде де ауқымды болды, 
қазірдің өзінде жойылмаған. 
Қазақстан Республикасының 
орталық ведомстволарының  
табиғи ресурстарына деген 
варварлық, заңсыз әрекеттерінен 
болған 70-90 жж. кейбір 
өңірлердегі апатты сипат 
республикадағы экологиялық 
дағдарысқа әкеліп соқты. Қазіргі 
таңда табиғи экологиялық 
жүйелердің бұзылуы, флора 
мен фаунаның тозуы және 
қолайсыз экологиялық 
жағдайдың салдарынан халықтың 
денсаулығына елеулі зиян 
келтірілген Арал және Семей 
аймақтары ҚР экологиялық апат 
аймақтары болып табылады. 
Қазіргі уақытта бұрынғы Семей 
полигонына іргелес өңірлерде 
(халық саны 72 мың адам болатын 
85 елді мекен) онкологиялық 
аурулар мен халық өлімінің, қан 
айналымы жүйесі ауруларының, 
жаңа туған нәрестелер 
арасындағы даму кемістіктерінің 

тазалығын және экологияны 
жақсарту басым бағыттардың бірі 
болып табылады.

Біздің республикамыздың 
көптеген аймақтарында 
экологиялық жағдай қолайсыз 
ғана емес, сонымен қатар апатты 
да. Қоршаған ортаны ластайтын 
және табиғи жүйелердің тозуын 
тудыратын негізгі көздер 
өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, 
Автомобиль көлігі және басқа 
да антропогендік факторлар 
болып табылады. Биосфера 
мен қоршаған ортаның барлық 
ылғалдайтын компоненттерінен 
атмосфера аса сезімтал болып 
табылады, ең алдымен ластаушы 
газ тәрізді ғана емес, сонымен 
қатар сұйық, қатты заттар түседі.

II. Адам әрекеті 
нәтижесінде табиғи 
кешендердің өзгеруі

Экология жаратылыстанулық 
ғылымға да гуманитарлық 
ғылымдарға да жатқызылады. 
Жаратылыстанулық ғылым 
ретінде ол адамды тізімінен алып 
тастай алмайды, ал гуманитарлық 
ғылым ретінде табиғаттан 
бөлініп шыға алмайды. 
Табиғатты қолдану мен экология 
мәселелері дамыған және 
дамып келе жатқан елдердің 
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56,4 мың тоннаға (50,9%) өсті. 
Қазақстан бойынша барлық 
зиянды шығарындылардың 
7,4% өңірге келеді. Ал өткен 
жылы шығарындылар көлемінің 
қысқаруында ең үлкен прогресс 
Павлодар облысында – минус 
10,1 мың тонна (1,8%) байқалады. 
Облысқа 2015 жылы 25,4% 
қарсы ҚР-дағы барлық зиянды 
шығарындылардың 23,9% 
келеді. Көлемнің азаюына 
(0,6%) қарамастан, Қарағанды 
облысындағы жағдай 2016 жылы 

және уақытынан бұрын қартаю 
әсерлерінің жоғары деңгейі 
байқалады. Арал өңірінің 
экологиялық апат аймағында (186 
мың халқы бар 178 елді мекен) 
асқазан-ішек аурулары мен 
анемияның, әсіресе әйелдер мен 
балалар арасында, балалар өлімі 
мен туа біткен патологияның 
жоғары деңгейі байқалады. 

Атырау облысында 
атмосфераның ластану 
қарқыны артты – 2016 жылы 
шығарындылардың көлемі 



270

бөктеріндегі өңірлері күшті 
сел ағындарының қаупінде 
болады, ал дәстүрлі қуаң аймақта 
орналасқан елдің орталығына 
ұзақ құрғақшылық қаупі төніп 
тұр. Жағдайдың осындай ықтимал 
дамуы Қазақстанның Ұлттық 
қауіпсіздігі мен халықаралық 
қауіпсіздік осалдығы деңгейі 
арасындағы тығыз өзара 
байланысты айқын көрсетеді. 
Қазақстанның ерекшелігі, 
жаһандық экологиялық 
апаттарға қауіп төндірумен 
қатар, республикаға қарқынды 
экожүйелік құлдырау қаупі 
төніп тұр. Әлемдік экологиялық 
рейтингке сәйкес, Қазақстан 
қоршаған ортаның жай-күйінің 
нашарлауы халықтың физикалық 
және генетикалық денсаулығына, 
флора мен фаунаның түрлік 
құрамына, жаңартылмайтын 
табиғи ресурстардың сарқылуына 
тікелей қауіп төндіретін өзінің 
сыни шегіне жеткен экологиялық 
апат аймақтарына жатқызылған.

III. Қауіпсіздік секторлары
Ұсынылған экологиялық 

қауіпсіздік қатерлерінің кең 
спектрі қоршаған ортаға қауіп-
қатерлерді уақтылы анықтауға, 
алдын алуға және жолын кесуге 
бағытталған ұлттық, өңірлік 

атмосфераға 593 мың тонна 
зиянды заттар шығарылды, бұл 
Қазақстан бойынша барлық 
көлемнің 26,1% [3].

Мүмкін болатын 
антропогендік апаттардан 
басқа, Қазақстанға оның 
географиялық жағдайына, 
климаттық ерекшеліктеріне 
және материктік платформа 
құрылысының ерекшелігіне 
байланысты елеулі табиғи 
апаттар қауіп төндіруде. Бірінші 
кезекте ұзақ құрғақшылық, қар 
және шаңды боран (негізінен 
Қазақстанның орталық және 
солтүстік-шығыс бөлігіне тән), 
сондай-ақ су тасқыны мен жер 
сілкіністері (Жетісу, оңтүстік 
өңірлер) туралы сөз болып отыр. 
Қазақстан аумағында елеулі 
табиғи катаклизмдерді тудыруы 
мүмкін жаһандық ауқымдағы 
қауіп-қатер факторларының 
пайда болуын да назарға 
алған жөн. Бұл климаттың 
жаһандық жылыну мәселесі, 
болжам бойынша, қардың 
еруі, мұхиттағы су деңгейінің 
артуы, жердің шөлейттенуін 
жеделдету,ұзақ құрғақшылық 
сияқты елеулі табиғи 
катаклизмдерді туындатады. 
Бұл жағдайда Қазақстанның 
оңтүстік көп қоныстанған тау 
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шиеленістің әлеуетті ошақтары 
бар. Бұдан басқа, Каспий өңірі 
де қауіп төндіреді, кез келген 
бес Каспий ауданының кінәсінен 
техногендік экологиялық апат 
елеулі мемлекетаралық қақтығыс 
тудыруы мүмкін [4].

Қазақстан үшін жоғарыда 
ұсынылған 5 қауіпсіздік 
секторлары осы өңірде дәстүрлі 
және дәстүрлі емес қауіптердің 
қандай көздері болуы мүмкін 
екендігін және бұған елдің сыртқы 
және ішкі факторлары қалай әсер 
ететінін көрсетті.

Қорытынды
Қорытындылай келсек, 

Қазақстан Республикасының 
ұлан байтақ, құнды жері мен 
экологиясының жақсаруына әр 
азамат өз үлесін қосуы керек. Ал 
біздің тараптан келесі шешімдер 
ұсынылады:

• Табиғатты қорғау іс-
шараларын іске асырумен, 
қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы кәсіпкерлік 
тауашасын дамытумен 
экологиялық инновацияларды 
енгізумен, технологиялық 
кешендер мен экологиялық 
жабдықтар өндіру бойынша 
зауыттарды құрумен айналысу.

• Экологиялық апат 
аймақтарында – Семей сынақ 
полигоны мен маңындағы 

және перспективада жаһандық 
іс-шаралар жүйесін бірыңғай 
тетікке қатаң енгізу қажеттілігін 
негіздейді.

Сонымен қатар, осы 
кезеңде экологиялық саясатты 
жақсартудағы қол жеткізілген 
прогреске қарамастан, бұған 
өнеркәсіптік және ауыл 
шаруашылығы өндірісіндегі 
қазіргі үрдістер қарсы тұрады. 
Пайдаланылатын табиғи 
ресурстардың көлемі үнемі артып 
келеді, ластаушы заттар көп. 
Бұл ретте қоғамды дамытудың 
қазіргі заманғы моделінің қарама-
қайшылықтары байқалады 
– өнеркәсіптік-шаруашылық 
дамыту қажеттілігі көбінесе 
экология талаптарына қайшы 
келеді, елдің саяси, экономикалық 
және әлеуметтік қауіпсіздігі 
жағдайлары экологиялық 
қауіпсіздік жағдайларына 
әрдайым сәйкес келмейді.

Әлемдік тарих көрсеткендей, 
экологиялық проблемалардың 
шешілмеуі және өзіндік 
экологиялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етудің төмен 
деңгейі елеулі саяси, әлеуметтік 
және қарулы жанжалдардың 
себебі болды. Қазіргі уақытта 
су ресурстарының шектеулігіне 
байланысты Қазақстан, Өзбекстан 
және Қырғызстан арасында 
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аумақтардағы экологиялық 
жағдайды жақсарту жөніндегі 
шаралар кешенін әзірлеу.

• Еліміздің тұрақты дамуын 
қамтамасыз ету үшін табиғи 
ресурстарға ұқыпты қарауға 
қол жеткізу қажет. Суды, 
шикізатты, энергияны үнемдеу 
менталитетіміздің, өндірістік және 
тұрмыстық мәдениеттің элементі 
болуы тиіс.
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Таяу Шығыс аймағының 
өркениет тарихымызда, қазіргі 
әлемдік саясат пен экономика 
тарихында орны мен маңызы 
ерекше. Бұл аймақта мұнай мен 
газдың ең бай кен орындарынан 
басқа, Африка мен Азияны 
Еуропамен байланыстыратын 
стратегиялық теңіз, жер және 
әуе байланысы, сонымен 
қатар энергетика, өнеркәсіп, 
ауыл шаруашылығы және 
инфрақұрылым дамуда. Аймақ 
Еуропа, АҚШ, Қытай және басқа 
да дамыған елдердің қару-жарақ, 
түрлі өнеркәсіп тауарлары 
мен азық-түлік тауарларының 

үлкен нарығы болып табылады, 
оның жалпы халық саны 500 
миллион адамнан асады және 
халықтың өсуі жоғары қарқынмен 
жалғасуда. Сонымен бірге, Таяу 
Шығыс әскери-саяси тұрғыдан 
тұрақсыз, аймақтық және әлемдік 
державалардың мүдделерінің 
қақтығыс оталығы болып қала 
береді. Қарулы қақтығыстар, 
террористік белсенділік пен 
бірқатар араб елдеріндегі 
жұмыссыздық Балқанға және 
басқа да Еуропа елдеріне 
мигранттар мен босқындардың 
жаңа ағындарын тудырады. 
Бұған қоса, Таяу Шығыстағы 
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осы «революциялардың» 
әрқайсысының өзіндік 
ерекшеліктері, негізгі себептері, 
ішкі және сыртқы факторлары 
бар екенін айта кеткен жөн. 
Сирияға келетін болсақ, мұндағы 
жағдай Тунис пен Египет сияқты 
«араб көктемі» әсер еткен басқа 
елдердегі жағдайдан айтарлықтай 
өзгеше. Сирияда өмір сүру 
жағдайын жақсартуды және 
демократиялық реформаларды 
талап еткен наразылықтар 
2011 жылдың наурыз айында 
Иордания мен Израиль 
шекарасында орналасқан Дараа 
қаласында басталған болатын. 
Көп ұзамай олар Сирияның басқа 
қалаларына тарап, құқық қорғау 
органдарымен қақтығыстарға 
түсіп, билеуші режимді құлатуға 
шақырды.

Өкінішке орай, Сирия күн 
сайын өсіп келе жатқан мыңдаған 
бейбіт тұрғындардың қырылып, 
өліміне әкелген азаматтық 
соғыс алаңына айналды. 
Оқиғалар 2011 жылдың наурыз 
айында Баас партиясының 
Сирия басшылығына оның 
орнынан кетуін талап 
еткен наразылықтарымен 
басталған болатын. Күннен 
күнге жағдай нашарлай түсті, 
елдегі адамдардың шығын 

жағдайдың шиеленісуі мен 
әлемдегі террорлық қауіптің 
артуы арасында тікелей байланыс 
бар екенін де байқауға болады.

«Араб көктемі» деп аталатын 
Таяу Шығыстағы трансформация 
үдерістерін жаңғыртатын 
оқиғалар өрлегенде әлем бей-
жай қалды. Араб-ислам әлемінің 
революциялық үдерістерге, 
Таяу Шығыстағы оқиғаларға 
дәстүрлі қарсыласуының 
күшеюі одан сайын кеңейе түсті 
және таралуда. 2010 жылдың 
желтоқсан айында Тунисте 
билік режимі саясатына қарсы 
наразылық көп ұзамай барлық 
өңірді қамтып, Египет, Марокко, 
Оман, Алжир, Йемен, Иордания, 
Бахрейн, Ливия және Сирияда да 
толқулар тудырды. Осы күтпеген 
көтерілістің нәтижесінде Тунис 
мен Египет режимді ауыстырудың 
бастамашылары болды, ал 
Ливияда Каддафи режимін құлату 
үлкен шығындармен, қарулы 
қақтығыспен және халықаралық 
қоғамдастық тарапынан қатал 
әрекеттермен сүйемелденді.

Сирия оқиғалары 2011 
жылдың алғашқы айларында 
«Араб көктемі» немесе «Араб 
төңкерісі» деп атай бастаған 
араб елдерінің тізімін 
толықтырды. Сонымен бірге, 
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2010 жылы тәулігіне 21 млн м3, 
2016 жылы - 8,7 млн м3 құрады. 
Елде 300 мыңға жуық ғимарат 
қирады [1]. Мыңдаған өліммен, 
миллиондаған босқындармен, 
өнеркәсіптік инфрақұрылымды 
және тарихи мұраны 
ұрықтандыру арқылы Сирия бұл 
қарсылықтың басты құрбаны 
болып табылады [2].

Сирия дағдарысы Таяу 
Шығыстың қазіргі заман 
тарихындағы ең ұзаққа созылған, 
аймақтың барлық дерлік 
мемлекеттеріне тікелей әсер 
етіп, ықпал келтірді. Жанжалдың 
ушығуы әлемдік қауымдастық 
елдерін соғыс қимылдарын 
тоқтатудың жолдарын белсенді 
талқылауға мәжбүр етті. 
Қақтығысты реттеудің алғашқы 
әрекеттері бірқатар елдердің 
бейресми бірлестіктері аясында 
жасалды.

Солардың бірі 2012 жылдың 
ақпан айында құрылған 
«Сирияның достары тобы» болды. 
Топтың негізгі мүшелерін АҚШ, 
Ұлыбритания, Сауд Арабиясы, 
Түркия, Катар, Египет, БАӘ, 
Иордания мемлекеттері құрды. 
Топ Ресей мен Қытайдың БҰҰ 
Қауіпсіздік Кеңесінің Сирияға 
қатысты қарар жобаларын 
бұғаттап, Сирия билігін қантөгіс 

саны, босқындар мен қоныс 
аударушылар саны көбейді. 
Қақтығыс үкіметтің де, 
оппозициялық күштердің де 
сыртқы қолдауының салдарынан 
қарулы және сектанттық сипатқа 
ие болды. Сирия дағдарысының 
көршілес елдерге таралуы және 
трансшекаралық қақтығыстар 
бүкіл өңірдің қауіпсіздігі мен 
тұрақтылығына елеулі қауіп 
төндірді.

Сирия дағдарысы Таяу 
Шығыстың кең таралу 
аймағының ауыр жай-күйінің 
жалпы көрінісін көрсетсе де, 
өз алдына бір ерекше жағдай 
болып отыр. Ол жаһандық және 
өңірлік деңгейлерде күштерді 
теңестірудегі терең өзгерістердің, 
әлемдік процестердің аяқталмауы 
мен әртүрлі бағытталуының 
салдары болды. ХХІ ғ. геосаяси, 
идеологиялық, әлеуметтік 
және этно-конфессиялық 
катаклизмдердің көпшілігі дәл 
осы жерде шоғырланғанын 
айрықша атап өтуге болады.

Жақында ғана гүлденіп 
келе жатқан ел орасан зор 
материалдық шығынға ұшырады. 
Егер 2010 жылы мұнай өндіру 
тәулігіне 385 мың баррель 
болса, 2017 жылы - 16 мың 
баррельді құрады. Газ өндірісі 
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соғыс жалғаса берді. Сириядағы 
қақтығыс аймақтық қауіпсіздікке 
қауіп төндірді. Женева-1 
және Женева-2 шеңберіндегі 
дипломатиялық күш-жігерге 
және 2014 жылдың күзінің 
басында АҚШ бастаған Ислам 
мемлекетіне қарсы халықаралық 
коалицияның әскери 
операциясына қарамастан, 
жанжалды шешіп, исламистердің 
шабуылына тосқауыл қою мүмкін 
болмады. Олар Сирияның 60% 
дерлік бақылауына ие болды. 
Сондықтан, 2015 жылдың 
қаңтар-сәуір айларында Ресей 
Федерациясының бастамасымен 
Мәскеуде Сирия режимі мен 
оппозиция арасында тікелей 
келіссөздер ұйымдастырылды. 
Кездесулердің басты тақырыбы 
террористік қауіпке қарсы 
күрес және шетелден келген 
содырларды қаржыландыру 
каналдарының жабылуы туралы 
болды. Келіссөздер тағы да 
айтарлықтай нәтиже бермеді: 
соғыс жалғасып, исламистер 
өздерінің бақылауындағы 
аумақтарды кеңейтті және 
Дамаскіде олардың билігін басып 
алуына нақты қауіп төнді.

2016 жылдың соңында 
Ресей, Түркия және Иранның 
қатысуымен жаңа келіссөздер 

жасады деп айыптағаннан кейін 
пайда болды.

2012 жылдың ортасына қарай 
қақтығысты реттеу БҰҰ деңгейіне 
шықты. 2012 ж. 30 маусымда 
Женевада («Женева-1») Бірінші 
халықаралық конференция 
ұйымдастырылды. Оған БҰҰ 
ҚК тұрақты мүшелері (Ресей, 
АҚШ, Ұлыбритания, Франция 
және Қытай), сондай-ақ ЕО, 
Араб мемлекеттері лигасы және 
Түркия өкілдері қатысты. Режим 
өкілдері де, оппозициялық 
күштер де конференцияға 
қатысқан жоқ. Кездесудің басты 
нәтижесі Женева коммюникесін 
қабылдау болды, онда 
қақтығысты реттеудің негізгі 
қағидаттары - Үкімет мүшелері 
мен оппозициядан тұратын 
өтпелі үкіметті құру; Сирия 
Конституциясын қайта қарау; 
президенттік және парламенттік 
сайлауды өткізу белгіленді. 
Құжат мәтінінде сириялық 
Президент қызметінен дереу кету 
қажеттілігі көрсетілмеген. Бұл 
талаптың болмауы қабылданған 
коммюникені түрлі түсіндіруге 
мүмкіндік берді.

 Женева-1 нәтижесін 
түсінудегі айырмашылықтың 
салдарынан өтпелі билік ақыры 
құрылмады, ал азаматтық 
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2017 жылдың қаңтар айында 
Қазақстанның астанасы Астанада 
сириялық оппозиция мен үкімет 
күштерінің бірқатар кездесулері 
ұйымдастырылды. Елбасы 
Сириядағы соғысушы тараптар 
арасындағы ұрыс қимылдарын 
тоқтату туралы келіссөздер 
жүргізу үшін Астана алаңын 
беруге дайын екенін мәлімдеді. 
Келіссөздерге «Ислам мемлекеті» 
мен «Джебхат ан-Нусра»-ны 
қоспағанда, соғысып жатқан 
исламдық топтардың өкілдері 
алғаш рет қатысты. Астананың 
басты нәтижесі - Ресей, Түркия 
және Иранның отты тоқтату 
тәртібін сақтау жөніндегі жұмыс 
тобының құрылуы болып 
табылады.

Астананың қақтығысты 
дипломатиялық диалог 
арқылы шешуге қосқан үлесін 
Біріккен Ұлттар Ұйымы және 
көптеген әлемдік көшбасшылар 
мойындады. Астана процесі 
Женева процесін толықтырады 
және екеуі де Сирия 
қақтығысының бейбіт және 
тұрақты шешілуін қамтамасыз 
етуге бағытталды. Астана процесі 
Сириядағы жағдайды шешуде 
маңызды рөл атқарды, оның 
ең маңызды жетістіктерінің бірі 
2011 жылдан бері созылып, 470 

басталды. Олардың бірлескен 
саяси және әскери күш-жігерінің 
арқасында Сирияда 2016 жылғы 
30 желтоқсанда атысты тоқтату 
туралы келісім жасалды.

Ал, Қазақстанға келетін 
болсақ, Қазақстан Сирия 
дағдарысына тікелей қатыспайды. 
Алайда, халықаралық 
қоғамдастықтың белсенді мүшесі 
ретінде Астана Таяу Шығыстың 
барлық аймағын дүрліктірген 
дағдарыс жағдайынан тыс 
қала алмады. Бітімгершілік 
күш-жігерін белсенді түрде 
жүзеге асыратын Елбасы Сирия 
халқының проблемаларына бей-
жай қарай алмады. Елбасының 
бастамасымен сириялық 
босқындарға гуманитарлық көмек 
көрсету мүмкіндігі жүзеге асты. 
Мемлекет басшысына Сириядағы 
бірқатар оппозициялық 
қозғалыстар өкілдерінен 
Сириядағы дағдарысты реттеу 
жөніндегі келіссөздерге 
делдалдық таныту туралы өтініш 
келіп түсті. 

Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың жаһандық 
бастамаларында көрсетілгендей, 
Қазақстан бейбітшілік пен 
жемісті ынтымақтастыққа 
қатысты өзінің сыртқы саясатын 
жүргізуді жалғастыруда. 
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мемлекеттердің ыдырауы, ішкі 
саяси дағдарыстар - осының 
барлығы Таяу Шығыстағы 
хаос пен зорлық-зомбылық 
атмосферасын тудырады. Таяу 
Шығыс дағдарыстары бүкіл 
әлемдегі экономикалық және 
саяси жағдайға өзінің теріс 
әсерін тигізетінін, халықаралық 
тұрақтылық пен қауіпсіздік 
саласында өзінің жаһандық 
салдарлары бар екенін атап өтуге 
болады.

Қазіргі кезеңде Орта және 
Таяу Шығыс елдері қуатты саяси, 
іскерлік және зияткерлік әлеуетке 
ие. Осы аймақтың энергия 
теңгерімінің халықаралық 
жүйесінде ерекше орын алады, 
бұл оларға қазіргі әлемде 
күштерді геосаяси орналастыруға 
елеулі ықпал ететін ірі қаржы-
экономикалық орталықтар құруға 
мүмкіндік берді. Тәуелсіздік алған 
сәттен бастап Қазақстан Орта 
және Таяу Шығыс елдерімен ең 
тығыз өзара іс-қимыл жасауға 
ниетін көрсете отырып, достық 
қарым-қатынас орнатуға 
ұмтылады. Қазақстан Таяу Шығыс 
елдерін экономикалық, саяси 
және мәдени тұрғыда сенімді 
серіктес ретінде көреді, өйткені 
ҚР мен осы өңірдің мемлекеттері 
арасында өзара түсіністік пен 

000-нан астам адамның өмірін 
қиған САР-да қан төгісті тоқтату 
және деэскалация аймақтарын 
құру болды [3]. Осыған 
байланысты Н.Назарбаевтың: 
«Кез-келген келіссөздер, 
үнқатысу - болашаққа бастайтын 
жол. Біз бұл мәселенің бейбіт 
жолмен шешілгенін қалаймыз. 
Егер барлық елдердің күштері 
біріктіріліп, ортақ коалиция 
құрылмаса, онда терроризмді 
жеңу мүмкін емес» деп айтқан 
сөздері әділ [4]. Келіссөздерге 
Түркия мен Иранның қатысуы 
- мұсылман әлемінде жалғасып 
келе жатқан суннит-шиит 
қақтығысы аясында екі діни сенім 
арасындағы ынтымақтастықтың 
үлгісін көрсететінін атап өткен 
жөн.

Ресей сыртқы істер министрі 
Сергей Лавровтың айтуынша, 
Сириядағы Астана форматы 
іс жүзінде өзінің тиімділігін 
дәлелдеді [5].

Таяу Шығыстағы жағдайға 
жалпы баға бере отырып, аймақ 
біздің планетамыздағы әскери-
саяси тұрғыдан ең тұрақсыз 
болып қалатынын атап өтуге 
болады. Сириядағы қарулы 
қақтығыстар, террористік 
бағыттағы радикалды исламистік 
топтардың жаппай жандануы, 
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қысым жасау есебінен 
қамтамасыз ету мүмкін еместігін 
көрсетеді. Таяу онжылдықтың 
жалпыға ортақ міндеті 
Ауғанстанда, Иракта, Йеменде, 
Ливия мен Сирияда, Украина 
шығысында және Палестина-
Израильде соғыстар мен 
қақтығыстарды тоқтату екендігі 
айтылады.

Қазақстандық тарап жанжалға 
қатысушы елдердің үкіметтері 
халықаралық конвенциялар мен 
қарарларға қатаң сәйкестікте 
БҰҰ және басқа да халықаралық 
ұйымдармен тығыз үйлестіре 
отырып, іске асырылуы тиіс 
гуманитарлық іс-қимылдардың 
кешенді жоспарын жасауды 
ұсынды. Олай болмаған жағдайда 
мемлекеттік биліктің әлсіреуі мен 
саяси жағдайдың ушығуы елдегі 
мемлекеттік емес актерлер мен 
қарулы топтардың билікті тартып 
алуына жол ашады. Қазақстан 
бітімгершілік операциялары 
алдын алу дипломатиясымен, 
делдалдықпен және тұрақты 
бейбітшілікті ілгерілетумен 
бірге жүруі керек деп атап 
өтті. Біздің елдің ұстанымы 
«қақтығыстарды саяси және 
дипломатиялық жолмен шешу 
күш қолданудан басым болуы 
керек» деп айтылды. Сонымен 

ынтымақтастық үшін барлық 
қажетті алғышарттар мен 
жағдайлар қалыптасқанын айта 
кеткен жөн.

 2018 жылғы 26 маусымда 
Нью-Йоркте қазақстандық 
делегация БҰҰ Қауіпсіздік 
Кеңесінің «Халықаралық 
бейбітшілік пен қауіпсіздікті 
сақтау: Таяу Шығыстағы 
және Солтүстік Африкадағы 
жағдайды жан-жақты 
қарастыру» тақырыбындағы 
ашық пікірсайысына қатысты. 
Қазақстанның БҰҰ-ғы тұрақты 
өкілі Қайрат Омаров өз сөзінде 
Таяу Шығыстағы қақтығыстар 
Африка, Оңтүстік және Оңтүстік-
Шығыс Азия, Еуропа және басқа 
да елдерге айтарлықтай кері 
әсерін тигізетінін атап өтті. Ол 
қақтығысты реттеудегі бірден-
бір өміршең шешім - БҰҰ-ға 
мүше мемлекеттер, Қауіпсіздік 
Кеңесінің мүшелері және Израиль 
мен Иран арасындағы қарым-
қатынас, ынтымақтастық және 
сенімді нығайту керектігін айтып 
өтті. Қазақстан делегациясының 
сөздері Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Әлем. XXI ғасыр» манифестіне 
негізделген еді. Құжатта өткен 
соғыстар мен қақтығыстардың 
тәжірибесі өз қауіпсіздігін басқа 
мемлекеттердің қауіпсіздігіне 
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үдерістерге тікелей қатысушы 
болуға мүмкіндік береді және 
басқа ислам мемлекеттерімен 
өзара түсіністік пен 
ынтымақтастық орнатуға 
ықпал етеді. Қазақстанның 
күш-жігері мұсылман елдерінің 
жақындасуының алғышарттарын 
біртіндеп жасауға бағытталған. 
Қазақстан мен бірқатар ислам 
мемлекеттері арасындағы 
екіжақты және көпжақты 
келісімшарттардың болуы  бүкіл 
мұсылман әлеміне жағымды 
әсер ететін ынтымақтастық 
үдерістеріне жаңа серпін берді. 
Ислам мемлекеттерімен ауқымды 
қатынастардың орнатылуы саяси, 
экономикалық және рухани 
саладағы ынтымақтастықты 
дамыту мен нығайтуға шексіз 
мүмкіндіктер береді [7].

БҰҰ Бас ассамблеясының 
66-сессиясында сөйлеген сөзінде 
Н.А. Назарбаев адамзаттың әр 
жаңа кезеңі үшін тарих үлкен 
міндеттер жүктейтінін атап өтті. 
Бүгінгі таңда ең маңызды мәселе 
- ХХІ ғасырдағы жаһандық қайта 
құрудың күрделі кезеңдерінен 
өту. Барлық ұлттар арасындағы 
сенім мен бірлік - жаңа әділетті 
әлемдік тәртіптің негізі [8].

Қазақстанның барлық 
бастамалары халықаралық 

бірге, жанжал тудыратын 
тараптар проблемаларды шешу 
үшін БҰҰ Бас хатшысының және 
оның арнайы өкілдерінің және 
өкілдерінің медиация қызметіне 
жиі жүгінуі керек [6].

Біздің еліміздің БҰҰ Қауіпсіздік 
Кеңесіне сайлануы бейбітшілік 
пен қауіпсіздіктің маңызды 
жаһандық проблемаларын 
шешудегі Қазақстанның 
және Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың белсенді рөлінің 
кең халықаралық танылуы 
болғанын атап өткіміз келеді. 
БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне кіре 
отырып, Қазақстан әлемнің 
басқа мемлекеттерімен өзара 
әрекеттесудің жаңа сапалық 
деңгейіне шықты. Бұл ретте 
ұлттық мүдделерді сақтау 
біздің мемлекетіміздің сыртқы 
саясаттағы басымдығы болып 
қала береді.

Осы орайда Қазақстан ислам 
мемлекеттерінің ең маңызды 
бірлестіктері, ең алдымен 
Ислам Конференциясы Ұйымы, 
Ислам Даму Банкі, Дүниежүзілік 
Ислам Лигасы және басқа да 
ұйымдар аясында толық және 
тиімді жұмыс істейтінін айта 
кету жөн. Бұл мемлекетаралық 
институттарға қатысу Қазақстанға 
мұсылман қоғамдастығындағы 
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сирийского конфликта в 
Астане //http://www.akorda.
kz/ru/events/akorda_news/
meetings_and_receptions/
vstrecha-s-rukovoditelyami-
delegacii-uchastvuyushchih-v-
peregovorah-po-uregulirovaniyu-
siriiskogo-konflikta-v-astane

5.https://www.zakon.kz/4960265-
astaninskiy-format-po-sirii-dokazal.
html дата обращения 17.04.2020

6.https://365info.kz/2018/06/
kazahstan-vydvinul-predlozheniya-
po-postroeniyu-mira-na-blizhnem-
vostoke

7. G. Kurpebayeva. Cooperation 
of the Republic of Kazakhstan with 
the Arab countries // III International 
Scientific-Practical Conference 
«Integration of the scientific 
community to the global challenges 
of our time»– February 26-28, 2018, 
Volume III– p.342-346

8. http://www.akorda.kz/ru/page/
page_the-president-of-kazakhstan-
nursultan- nazarbayev-participates-
at-the-66th-sessio_1348722848

қоғамдастық тарапынан қолдау 
тапты. Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев тәуелсіздік жылдары 
ұсынған көптеген идеялары 
жүзеге асырылды. Осылайша, 
біздің еліміз Еуропа мен Азия, 
Батыс және Шығыс арасында 
сенімді диалог орнату арқылы 
тұрақтылық пен қауіпсіздіктің 
геосаяси орталығына айналды.
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ЕЛБАСЫ Н.Ә. НАЗАРБАЕВ ӨМІРБАНЫН 
ЗЕРТТЕУ АЯСЫНДАҒЫ
ҒЫЛЫМИ-ІЗДЕСТІРУ, ЖИНАҚТАУ 
ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

Қайыпова Б.М., 
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасы 

директорының орынбасары, тарих ғылымдарының кандидаты;
Омарова Л.Ә., 

Қазақстан Республикасының
 Тұңғыш Президенті 

– Елбасы кітапханасының
жетекші ғылыми қызметкері

Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., 

Қазақ халқының тарихында 
ел тағдырын өз тағдырынан биік 
қойған, ұлтының тұтастығын, 
жерінің бүтіндігін мақсат еткен 
азаматтар аз болмаған. Мұндай 
адамдар қазақ тарихының әр 
белесінде тұлғалық деңгейге 
көтеріліп отырған, ұлттың тұлғасы 
атанған. Тарихи тұрғыдан ұлт 
үшін, халық үшін орасан маңызы 
зор қызметтер атқарған немесе 
аса жауапты тарихи сәттерде 
халық тағдырында айрықша 
орны болған адамдарды 
халықтың өзі ұлттық, тұлғалық 
деңгейге көтеретін баға беріп 
отырған. «Ел намысын ер 

қорғайды, ер ерлігін ел қолдайды» 
дегендей ұлтына тұлға болған 
адамдардың есімдерін халқымыз 
қадірлеп, мәңгі жадында 
сақтаған. Қазақ тарихының 
әрбір кезеңінде ел қорғап ерен 
ерлік көрсеткен батырлардың, 
халықты рухтандырған орақ ауыз 
от тілді шешендер мен дүлділ 
ақындардың, қара қылды қақ 
жарған әділетті билердің, халықты 
берекелі басқарған хандардың, 
көреген басшылардың ел үшін 
жасаған еңбектерін, ерліктерін 
халқы қастерлеп, оларды ұлттық 
тұлға деңгейіне көтерген.
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үрдіс әрі қарай жалғасуда. Себебі, 
ата-бабаларының ұлағатты 
өмірлерінен тағылым алым 
өскен ұрпақ қана тәуелсіздігімізді 
баянды ете алады, бұл уақыт 
дәлелдеген шындық. Бұл орайда 
Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың: 
«Елімізге бойына ата-бабамыздың 
ел мен жерге деген сүйіспеншілік 
қасиеті дарыған, егеменді 
елімізге аянбай қызмет ететін, 
ой-өрісі кең, алғыр да жүректі, 
сауатты да салауатты азаматтар 
қажет» деген сөздерін келтіруге 
болады. Бүгінде ел тарихында 
орны бар тұлғаларымен қатар 
Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 
тұлғасын тануға деген көпшіліктің 
қызығушылығы артып келеді. 
Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев тұлғасының өнегелік 
тұстарын зерделеп, ұғыну 
келешек жастарымыз үшін де 
маңызды болмақ. Нұрсұлтан 
Назарбаевтың халқының белгілі 
азаматы болуына, тұлғалық 
деңгейге көтерілуіне дейін қандай 
ортада өскені, кімдерден тәрбие, 
өнеге алғаны, оның бойында 
көшбасшылық қасиеттердің 
пайда болуына ықпал еткен 
жағдайлар туралы мәліметтер 
алудың да бұл орайда мәні зор 
болмақ.

Сол дәстүр бойынша 
Қасым, Есім, Тәуке, Абылай хан, 
Әбілқайыр хан, Төле, Қазыбек, 
Әйтеке билер, Қабанбай, 
Бөгенбай, Наурызбай, Райымбек, 
Қарасай, Есет батырлар, Бұқар 
жырау, Жиренше шешен, Шоқан 
Уәлиханов, Абай Құнанбаев, 
Ыбырай Алтынсарин т.б. сынды 
еліміздің бірегей тұлғаларының 
есімдері ғасырдан-ғасырға, 
ұрпақтан- ұрпаққа жетіп отыр.

Тәуелсіз Қазақстанның 
қалыптасып, дамуына зор еңбек 
сіңірген Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев та бүгінгі уақытта елі 
мен әлем мойындаған бірегей 
тұлға болып табылады. 

Әрбір халық қадірлі 
тұлғаларын ұрпағына өнеге 
етіп тәрбиелеуге ерекше мән 
берген. Сонда ғана даңқты ата-
баларының өмірлерінен үлгі 
алып өскен рухы күшті, жігерлі, 
қайратты ұрпағының келешекте 
елі мен жерінің намысын 
бермейтін азамат болып 
өсетіндігін халық түйсінген. 
Еліміздің бірегей тұлғаларының 
барлығы, Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
та заманында халықтың осындай 
тәрбие мектебінен өнеге алған 
адамдар. Бүгінгі уақытта бұл 
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қасиеттері сынды жеке тұлғаның 
туа біткен қасиеттері оның 
мінезіне, қоршаған ортаны 
қабылдауына әсер етеді. 
Биологиялық тұқымқуалаушылық 
тұлғаның жеке даралығын, басқа 
тұлғалардан айырмашылығын 
анықтайды.

Тұқымқуалаушылық – 
ата-анасынан ұрпақтарына 
қандай да бір белгілердің, 
ерекшеліктердің берілуі. 
Ұрпақтардың биологиялық 
сабақтастығын, әрбір түрге тән 
морфологиялық, физиологиялық 
және т.б. ерекшеліктердің 
тұрақтылығын қамтамасыз етеді, 
сол арқылы түрлер арасындағы 
айырмашылықтарды сақтайды. 
Тұқымқуалаушылықтың 
материалдық 
тасымалдаушылары – гендер 
молекулалары организмнің 
барлық жасушаларының 
хромосомаларында бар 
дезоксирибонуклеин 
қышқылдарының бөліктері болып 
табылады. Барлық гендердің 
жиынтығы сол организмнің 
генотипін, яғни ата-анасының 
ұрпағынан алынған тұқым 
қуалайтын факторлардың 
жиынтығын түзеді. Жаратылыс 
заңдылықтарына сәйкес, әрбір 
адамның бірегей генотипі, 

Жалпы «тұлға» ұғымы туралы 
ғылыми деректерде былайша 
айтылады. Тұлға – дербес 
әрекет ететін субьект ретіндегі 
нақты жеке адам болмысының 
қайталанбас, ерекше әдісі, 
адамның қоғамдық өмірінің дара 
нысаны. Тұлға әлеуметтік тіршілік 
ету жағынан дара болады. 
Тұлғаның мәні нақты индивидтің 
өзіндік ерекшелігінде, оның 
әлеуметтік жүйе шеңберіндегі 
өзімен-өзі болу қабілетінде 
ашылады. Табиғи таланттардың, 
туа біткен ерекшеліктердің 
маңызды рөлін тұлға дамуында 
әлеуметтік факторлар жаңаша 
түрде көрсетеді. Тұлға қоршаған 
ортамен, қоғамдық және 
адами қарым-қатынастар 
жүйесімен, мәдениетпен өзара 
әрекеттестікте қалыптасады. 
Адам тұлға болып туа алмайды, 
әлеуметтену процесінде тұлға 
болып шығады [1,309 б.].

Тұлғаның қалыптасуына 
ықпал етуші факторлардың 
біріншісіне жеке адамның 
бойында туа біткеннен пайда 
болған генетикалық ерекшеліктер 
жатады. Туғанда адамның 
бойына тегі арқылы берілген 
қасиеттер тұлға қалыптасуының 
негізі болып табылады. Адамның 
қабілеттері мен физикалық 
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Қарасай батырдың 
атын ұрпақтары, елі аңызға 
айналдырған. Сүйінбай ақынның 
«Қарасай батыр» атты толғауы 
– батырдың ерлігі көпке мәлім 
болғандығының айғағы. 

Елбасының жетінші, алтыншы 
аталары Қарасайұлы Көшек, 
Көшекұлы Айдар ел намысын 
қорғаған батырлар болса, атасы 
Назарбай би Сапақбайұлы 1909 
жылы Шамалған ауылының биі 
болып сайланған, маңайындағы 
елге сыйлы жан болған. 
Нұрсұлтан Әбішұлының әкесі 
Әбіш те, анасы Әлжан да ауыл-
аймаққа сыйлы, еңбекқор, 
кішіпейіл адамдар болған. Әбіш 
Назарбаев соғыс жылдарында 
егін егетін, таудан жол салатын 
бригадаларға басшылық етіп, тыл 
майданында қажырлы еңбегімен 
танылады. Әбіш Назарбаевтың 
1948 жылы «За доблестный труд» 
медалімен марапатталғандығын 
айғақтайтын құжаттың көшірмесі 
Мемлекет басшысының 
жеке мұрағатында сақталған. 
Қазақстан жеріне еріксіз жер 
аударылған балкар ұлтының 
өкілдері сол жылдары оның 
қарамағында жұмыс істеген. 1991 
жылы Елбасына жазған хатында 
Ш. Муллаев Ә. Назарбаевтың 
қамқорлығын көргендігі туралы 

яғни әрбір кісінің қайталанбас 
ерекшелік қасиеттері оның 
тұқымқуалаушылығында 
күн ілгері белгіленген болып 
шығады. Алайда кез-келген ген 
өзіне сай орта болғанда ғана 
белсендіріледі. Олай болмаса, 
геннің белсенділігі мүлде 
көрінбей қалуы немесе күрт 
төмендеуі мүмкін[1,308].

Бұл орайда Елбасы 
Н. Назарбаевтың тұлға болып 
қалыптасуында тектілік, тұқым 
қуалаушылық факторының 
аз болмағанын айтқан жөн. 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 
сегізінші атасы Қарасай батыр 
– қазақ халқының тарихындағы 
белгілі тұлғалардың бірі. 
Қарасай батыр – Ұлы жүздегі 
Шапырашты руының Есқожа 
тармағынан шыққан. И.Э. 
Фишердің «Сібір тарихы» атты 
кітабында Қарасайдың 1635 ж. 
Сібір-Тобыл ұрысына қатысқаны 
туралы мәліметтер берілген. 
Сондай-ақ даланың ауызша 
тарихнамасында Қарасай 
батырдың 1643 ж. Орбұлақ 
шайқасына қатысқандығы туралы 
айтылады. 1652 ж. Қарасай қазақ 
жасақтарын басқарып, жоңғар 
басқыншыларына қарсы күресте 
ержүрек, көреген қолбасшы 
ретінде көзге түседі. 
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аз болмағаны белгілі. Елбасы 
бұл туралы өзінің естелігінде 
былай дейді: «...кез келген адам, 
ең алдымен табиғат перзенті. 
Адамның қалыптасуына климат 
пен ландшафт та қатысатыны 
ғылыми негізде әлдеқашан 
дәлелденген. Туған жерім – тау, 
жігіт, азамат болып өскен жерім – 
дала. Таудың биіктігі мен даланың 
кеңдігі ақыл-ойыма да, мінезіме 
де қатар әсер еткен сияқты десем, 
артық айттыға балана қоймас. 
Мен алдымен өзім өскен өлкенің 
жер бедеріне, табиғат сұлулығына 
қарыздармын деп білемін» [2, 9 
б.].

Елбасының туған жері – 
қазақ еліндегі «Жер жаннаты» 
атанған Жетісу өңірі. Алатаудың 
бөктеріне жайғасқан Үшқоңыр, 
Шамалған, Қаскелең сұлу 
табиғатымен ерекшеленген 
жерлер. Асқаралы Алатаудың 
алыстан көз тартатын шыңдары, 
Үшқоңыр жайлауының жайқалып 
өскен көкмайса шалғыны, тау 
өзендері мен бұлақтарының 
кәусар суы, таудың салқын 
самалы мен тап-таза ауасы 
әрбір адамның ой-санасына, 
сезіміне әсер етпей қоймайды. 
Таулы жерде өскен адамның 
тау секілді өр, өжет келетіні 
белгілі, ал дала адамның жан-

айтады. Нұрсұлтан Назарбаевтың 
анасы Әлжан ақжарқын, өжет, 
сөзге шешен, өнерге жақын 
адам болған. Жоғарыда айтылған 
жағдайлардың барлығы 
ескерілетін болса, Нұрсұлтан 
Назарбаевқа қайсарлық, 
батырлық, мәмілегерлік, 
еңбекқорлық, шешендік 
қасиеттердің тұқым қуалау 
арқылы келгендігін, тектілікпен 
берілгендігін аңғаруға болады.

Тұлғаның қалыптасуына 
ықпал ететін келесі фактор 
қоршаған физикалық ортаның 
әсері. Қоршаған табиғи ортаның 
адамның мінез-құлқына, оның 
қалыптасуына ықпал етуі табиғи 
заңдылық. Мысалы, өркениетті 
тайпалардың, адамдардың 
түрлі топтарының пайда 
болуы климат өзгерістерімен 
байланыстырылады. Түрлі 
климаттық жағдайда өскен 
адамдардың бір-бірінен 
айырмашылықтары болатыны 
белгілі. Мысал ретінде, 
таулы аймақта, далада өскен 
адамдардың, орман-тоғайлы 
жер тұрғындарының мінезіндегі 
айырмашылықтарды келтіруге 
болады. 

Нұрсұлтан Назарбаевтың 
тұлға болып қалыптасуына 
туған жері табиғатының да әсері 
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институттарда жүреді. Жеке 
тұлғаның қоғамдық мәдени 
нормаларға әлеуметтенуі дұрыс 
жүргізілген жағдайда ол жан-
жақты жетілген тұлға болып 
қалыптасады. 

Қоғамның даму дәрежесі 
неғұрлым төмен болса, ел ішінде 
баршаны бірдей теңестіру 
принципі өріс алады да, ондай 
қоғам мүшелерінің көбі құлдық 
бағыну күйінен арыла алмайды. 
Дербестігінен айрылып, өз 
бетінше ой жүгіртпеген адам, 
өзін тұлғалық дамыту ниетінен 
ажырап қалады.

Жеке адам сапалары сол 
адамның араласқан қатынастар 
өрісіне, әртүрлі әлеуметтік 
өмір аймағында қызмет ете 
алу қабілетіне байланысты 
келеді. Шығармашыл тұлға 
тікелей қоршаған әлеумет 
шеңберінде қалып қоймай, өзін 
ауқымды қоғам аймағы негізінде 
қалыптастыруға ұмтылыс 
жасайды. Мұндай адам бойында 
өзі жасаған қауымның, тіпті бүкіл 
қоғамның болашақ өркениеті 
көрініп, ол өз дәуірінің сапалық 
деңгейінен көш ілгері жүреді 
[3,175 б.].

Әлеуметтік орта – жеке 
адамның мінез-құлқының 
дамуына ықпал жасайтын 

дүниесінің кеңдігіне, ашықтығына 
әсер етеді. Елбасының туған 
жеріне таудың да, даланың 
да табиғаты тән. Сондықтан 
да Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бойынан тау адамына тән 
өрлік, қайсарлық, дала адамына 
тән кеңпейілдік, дархандық 
мінездері сабақтаса көрініс 
тапқан. Жетісу өңірінде қазақ 
халқына белгілі Тұрар Рысқұлов, 
Дінмұхаммед Қонаев, Ораз 
Жандосов, Бауыржан Момышұлы, 
Сүйінбай Аронұлы, Жамбыл 
Жабаев, Нұрғиса Тілендиев сынды 
дарынды тұлғалардың өмірге 
келіп, өскенін ескерсек, киелі 
табиғаттың Елбасының тұлға 
болып қалыптасуына да әсері мол 
болғандығын ұғынуға болады. 

Тұлғаның қалыптасуына 
әсер етуші факторлардың бірі 
қоршаған әлеуметтік ортаның 
әсері. Бұл факторды дара 
тұлға қасиеттерінің қалыптасу 
процесіндегі негізгі фактор деп 
есептеуге болады. Тұлғаның 
әлеуметтенуі әртүрлі болуы 
мүмкін. Мысалы, еліктеу арқылы, 
басқа адамдардың ықпалын 
есепке алу арқылы, түрлі мінез-
құлық түрлерімен танысу 
арқылы жүреді. Әлеуметтену 
алғашында бастауыш топтарда, 
кейіннен ұйымдар мен әлеуметтік 
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деп әлеуметтік ортаның ықпалы 
арқылы адамды қалыптастыру 
үрдісін айтады. Тәрбие тұлғаны 
мәдениетке, қатынасқа жетелейді 
және әлеуметтенудің басталуын 
анықтайды.

Алдымен тәрбиені бала өзінің 
отбасынан, ата-анасынан алады. 
Адамгершілік қасиеттері баланың 
бойында отбасы тәрбиесінде 
сөзбен дарымайды, үлкендердің 
үлгісімен сіңіріледі. Нұрсұлтанның 
ата-анасы «Үлкенге – ізет, кішіге 
– өнеге» дейтін халықтың салт-
дәстүрін тәрбие көзі санай 
отырып, өнеге беруге ұмтылған. 
Бұл жөнінде Елбасының 
«Әділеттің ақ жолы» атты 
кітабында жазылған. «Үлкенге 
ізет білдіру біздің тәрбиеміздің 
алтын діңгегі болатын және де 
ата-анасының ақ батасынсыз 
қандай іске болса да кірісу тіпті 
ақылға қонбайтын нәрсе еді. 
Бұл біздің ұрпақтың бойындағы 
онша жаман қасиет емес қой деп 
ойлаймын. Ол біздің қанымызға 
құртақандай кезімізден бастап 
сіңген. Әкем үлкен кісіні көрсең 
оны танысаң да, танымасаң 
да алдымен сәлем бер деп 
өсиет айтудан жалықпайтын. 
«Ассалаумағалейкум» деп сәлем 
бергенде үлкен кісілердің жүздері 
жадырап сала беретіні есімде. 

әлеуметтік қатынас, олардың 
көп қырлы іс-әрекеттері. 
Әлеуметтік ортаға мектептің 
ықпал жасауы нәтижесінде 
баланың дүниеге көзқарасы, 
құлықтық, эстетикалық және 
осы сияқты болымды қасиеттері 
дамып қалыптасады. Егер 
адамдардың қалыптасуына 
ортаның қатысы шамалы болса, 
онда орта адамдардың талабын 
қанағаттандырмайды. Сондықтан 
адам өзінің дамуы үшін қажетті 
материалдарды осы әлеуметтік 
ортадан жинайды. Егер бала 
әлеуметтік ортадан тыс қалса, 
онда оның даму дәрежесі жоғары 
болмайды [4,1 б.].

Нұрсұлтан Назарбаев 
тұлғасының қалыптасуына 
алғашқы әлеуметтік орта – 
мектептің, қатарластарының 
ықпалы зор болғаны белгілі.

Жеке адамды дамытудағы 
басты факторлардың бірі 
– тәрбие. Тәрбие жеке 
тұлғаның адамдық бейнесін 
қалыптастырып, өмірге бейімделу 
үшін жүргізілетін игі әрекет. 
Тәрбие – аға ұрпақтың өсіп 
келе жатқан жаңа ұрпақты 
өмірге, еңбекке дайындау 
арқылы қоғамның алға қарай 
дамуын қамтамасыз ететін 
үрдіс. Сонымен қатар, тәрбие 
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ер адамдардың дәріс бергенін 
айтуға болады. 

Нұрсұлтан Әбішұлының 
өмірінде ұстаздарының тәрбиесі 
де елеулі рөл атқарғаны белгілі. 
Бала Нұрсұлтанның мектеп 
табалдырығын аттағандағы 
алғашқы ұстазы Тәкура 
Алғадайқызы Исмаилова мінезге 
бай, парасатты, жан жылуы мол 
адам болған. Тәкура Алғадайқызы 
Нұрсұлтанның және басқа 
сыныптастарының жан-жақты 
жетіліп, қалыптасуына тәлімгер 
өнегелі ұстаз ретінде ерекше 
әсер етеді. Алғашқы ұстаздары 
туралы Елбасының сыныптасы С. 
Есімбайдың «Үшқоңыр – алтын 
бесігім» кітабында жазылған. 

1947 – 1957 жылдар 
аралығында Шамалғандағы 
Фурманов атындағы мектепте  
сабақ берген мұғалімдері 
– геометрия, алгебра, 
тригонометрия пәндерінен 
дәріс берген талапшыл ұстаз 
Жылқыбай Қарасаев, қазақ тілі 
мен әдебиетінің білгір мамандары 
– Мырзатай Ихамберлин, Қылыш 
Омаровтар, биолог Нұрудтин 
Шәменов, география пәнінің 
мұғалімі Тоты Сейітжанова, химия 
пәнінен дәріс берген Исаділ 
Шыбынтаев, математика пәнінің 
мұғалімі Панар Есімова, орыс 

Мынадай да әдет-ғұрып бар 
болатын. Егер ұзақ уақыт алыс 
сапарда болып, ауылға қайта 
оралсаң, өз үйіңе кірерден бұрын 
сол ауылдың ең жасы үлкен 
тұрғынына сәлем беріп, батасын 
алу міндетті еді. Бәлкім бұның 
қазір біреулерге ұсақ-түйек, 
елеусіз нәрселер болып көрінер? 
Бірақ ата-бабалардан қалған 
мұндай әдет-ғұрыпқа жұрттың 
бәрі қашаннан тақ тұратын. 
Балалары ата-дәстүрін сақтаса, 
оларды әрбір әке мақтаныш 
тұтатын».

Бұл сөздерден әрбір қазақ 
отбасының бала тәрбиесіне 
бей-жай қарамағанын аңғаруға 
болады. Баланы елдің абыройлы, 
ұлтжанды, иманды азаматы, 
ел қорғайтын намысты ері етіп 
тәрбиелеуге ерекше назар 
аударған. Тәрбиені отбасындағы 
ата-ана тәрбиесі және мектептегі 
ұстаздар тәрбиесі деп шартты 
түрде екіге бөлуге болады. 
Халқымыз ата-ана тәрбиесімен 
қатар, ұстаз тәрбиесіне ерекше 
мән берген. Болашақ елдің 
азаматы қайсар, алғыр, ер мінезді 
болып өсуі үшін ұстаздардың 
ер адамдар болғанына да 
көңіл аударған. Мысал ретінде, 
ертеректе медреселерде, сауат 
ашу мектептерінде көп жағдайда 
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баршасының басы-қасында 
дер кезінде табылады екен. 
Ардагер-ұстаз Сейітхан Исаев 
шәкірті туралы былайша пікір 
толғайды: «Мектепте оқып 
жүрген кезінде Нұрсұлтан алғыр, 
мінезі орнықты, білімге ынталы 
бала болатын. Өнерлілігімен 
есімі аудан көлеміне де белгілі 
болып жататын. Қоғамдық 
жұмыстарға, мектеп өміріндегі 
әр қилы істерге бел шеше 
араласып кететін. Комсомол 
ұйымы қат-қабат шаруаларының 
әркез басы-қасында жүретін. 
Табиғаттың берген өнерін, көптің 
игілігіне жұмсайтын, келешегін 
ойлай білетін оқушы болды. 
Нұрсұлтанның оқушы кезінде 
қоғамдық жұмыстарға белсене 
қатысуы, ол баланың ой-санасын 
ертерек жетілдірді». 

Сыныптастарының, 
ұстаздарының пікірінше 
Н. Назарбаев жоғары сыныпта 
жинақы, ұстамды, орнықты 
мінез-машығымен, білуге-тоқуға 
деген ерекше ұмтылысымен, ең 
бастысы қашан да, қай істе де 
сергектігімен назарға ілінген. 

Н. Назарбаев мектеп 
қабырғасында оқып жүргенде 
спортпен шұғылданудан да 
бойын аулақтап қалмай, бірнеше 
спорт түрлерімен айналысқан. 

тілінің маманы, оған қоса спорт 
ойыны түрлеріне, әсіресе шахмат 
ойнауға еліктіріп баулыған 
Талапбек Сұлтанбеков, дене 
тәрбиесінің ұстазы Николай 
Шлыков, тарихтың жетік 
маманы Смағұл Мұқановтардың 
Нұрсұлтан Әбішұлының терең әрі 
сапалы білім алуына ықпалы зор 
болған.

1957-1958 жылдар 
аралығында Абай атындағы 
мектепте дәріс берген ұстаздары 
– мектеп директоры Әбдірахман 
Байжанов, тарих пәнінің 
мұғалімі әрі оқу-тәрбие ісінің 
меңгерушісі Сейітхан Исаев, Уәли 
Игелманов, Әсет Асқаров, Бағман 
Кенжекеев, Әзипа Сарыбаева, 
Рагим Дурсунов, Қабдолла-
Гауһар Құлмағановтар, Қажыкен 
Қоңқашбаевтардың білімі 
Нұрсұлтан Әбішұлының өміріне 
ерекше әсер етеді.

Нұрсұлтан Назарбаев 
мектепте қоғамдық алуан 
істерде де ұйымдастырушылық 
қабілеткерлігімен жете танылады, 
жоғары сыныптарда бастауыш 
комсомол ұйымының хатшысы 
болып сайланады. Оқушы 
Нұрсұлтан түрлі кештер өткізу, 
демалыс күндерін ұтымды 
ұйымдастыру, тәртіп пен 
тазалықты сақтау, бұл істердің 
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замандастарының ширығып, 
еңбектің, уақыттың қадірін білуге 
үйретеді. Бұл туралы Нұрсұлтан 
Әбішұлы былай дейді: «Қазір бүкіл 
педагогтық коллективтер қайтсек 
тиімді ұйымдастырамыз деп 
бастарын қатырып жүрген еңбек 
тәрбиесі дейтініміз менің мектеп 
қабырғасындағы жылдарымда 
көкейкесті проблема болмайтын» 
[6,17 б.].

Елуінші жылдары әрбір 
бала жазғы демалыстарында 
ата-аналарына қолғабыстарын 
тигізсе, мектепте оқу 
басталғаннан жүгері, қызылша, 
көкөніс, мақта, күріш, егін 
жинау науқандарына қатысып, 
аудандағы, ауылдағы, мектеп 
жанындағы шаруашылықтарға 
көмектерін көрсеткен. Нұрсұлтан 
Әбішұлы да Фурманов мектебінің 
тоғызыншы сыныбында 
оқып жүрген кезінде «Жас 
натуралистер» ұйымына мүше 
болады. Ұйым мүшелерімен бірге 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 1956 
жылғы Москва қаласында өткен 
Бүкілодақтық ауыл-шаруашылық 
көрмесіне жіберген өнімдері 
ерекше бағаланып, медальмен 
марапатталады. Осылайша 
оқушы Нұрсұлтан алғашқы 
наградасын он алты жасында 
алады [7, 67 б.].

Мысалы, дене шынықтыру, 
әскери тәрбие сабақтарында 
жүгіруден алдына жан салмаса, 
жоғары сыныптарда күреспен 
айналысқан, достарымен бірге 
бокспен де шұғылданады. Оқуда 
үлгілі, еңбекте озат болған 
Нұрсұлтан өнерпаздығымен де 
қатарластарына үлгі болады.

Өнерпаз Нұрсұлтанның 
әсіресе, гармоньды құйқылжыта 
тартуы қатарластарының 
айрықша есінде сақталған. 
Нұрсұлтан Әбішұлының он жыл 
бірге оқыған досы Сәдуақас 
Есімбай бұл туралы: «Сұлтан 
өнерден де құралақан емес еді. 
Жетінші сыныпқа көшкенге дейін 
ол домбыра шертіп, мандолин 
мен гармонь ойнауды үйреніп, 
қазақтың халық әндерін, орыстың 
частушкаларын нақышына 
келтіріп орындайтын» дейді [5, 
119 б.].

Бұл сөздерден Нұрсұлтан 
Әбішұлының өнерпаздық 
қабілеттерінің, лидерлік 
қасиеттерінің арқасында 
қатарлас сыныптастары мен 
дос-жолдастарының арасында 
ерекшелене бастағанын байқауға 
болады.

Оқу мен еңбектің, еңбек 
пен оқудың қатар жүруі жас 
жеткіншек Нұрсұлтан мен оның 



292

барысында Қазақстанның Тұңғыш 
Президентінің өмірбаянына 
қатысты тың деректер 
жинақталды.

Жинақталған, зерттелген 
материалдар негізінде 
2013 жылдан бастап 
«Елбасытану» элективті курсы 
ұйымдастырылды. 

«Елбасытану» элективті 
курсының мақсаты – Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш 
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
өмірі, қызметі мен еңбек жолын 
өнеге ету арқылы елжанды, 
халқымыздың тарихын, салт-
дәстүрін, мәдениетін, ұлттық 
құндылықтарын бағалайтын, 
тәуелсіз еліміздің болашағын 
баянды етуге лайықты көшбасшы 
тұлға қалыптастыру. 

«Елбасытану» элективті 
курсының міндеттері: Елбасы 

Н.Ә. Назарбаевтың 
өмірбаяны, еңбек жолымен 
оқушыларды таныстыру; 
Н. Назарбаев тұлғасының 
өнегелік тұстарын баяндау 
арқылы жас ұрпақтың бойында 
отансүйгіштік, патриоттық 
сезімдерді қалыптастыру; 
оқушылардың Елбасы 
Н.Ә. Назарбаев туралы тарихи, 
ғылыми зерттеулер жүргізуіне 

Нұрсұлтан Әбішұлының 
бойындағы осындай игі 
қасиеттер мен қабілеттердің, 
білімі мен білігінің арқасында 
аудан көлемінде оқушылар мен 
ұстаздар арасында айрықша 
беделге ие болады.

Осылайша, Елбасының 
балалық шағындағы өмірін 
зерделей отырып, Тұңғыш 
Президент Н.Ә. Назарбаевтың 
тұлға болып қалыптасуына 
тектілік, тұқымқуалаушылық, 
алғашқы әлеуметтік орта, 
қоршаған физикалық орта, 
тәрбие факторларының ықпалы 
зор болғандығын білуге болады.

Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы 
кітапханасы музейінде 2011 
жылдан бастап «Тұлға және тарих: 
қалыптасу және өзара ықпал 
ету факторлары» атты ғылыми-
зерттеу жұмысы жүргізілді.

Зерттеу жұмыстары 
барысында Қазақстан 
Республикасының Президенті 
Н. Ә. Назарбаевтың туған 
өлкесі, білім алған, еңбек 
атқарған жерлеріне іссапарлар 
ұйымдастырылды, сондай-
ақ, Мемлекет басшысының 
сыныптастары, құрдастарымен 
кездесулер өткізу, 
замандастарынан сұхбаттар алу 
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Тұңғыш Президенті 
Н. Ә. Назарбаевтың ұстаздары, 
замандастарымен кездесулер 
кезінде алынған деректер, 
сонымен қатар мұрағат, 
кітапханалар қорларынан 
табылған маңызды мәліметтер 
дәріс тыңдаушылардың ерекше 
қызығушылығын туғызды.

Курс «Атамекен – алтын бесік» 
атты дәріспен басталды. Дәріс 
барысында «Жеті атасын білген 
ер, жеті жұрттың қамын жер» 
деп аталған тақырып аясында 
«Тамырына қарай бұтағы, 
тегіне қарай ұрпағы» дегендей 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бойында қайсарлық, батырлық, 
мәмілегерлік, шешендік 
қасиеттердің қалыптасуына 
ықпал еткен тектілік, тұқым 
қуалаушылық факторы туралы 
айтылды. 

«Ұяда не көрсең, ұшқанда 
соны ілерсің» деп аталатын 
тақырып 

Н. Ә. Назарбаевтың ата-
аналарының тәрбиелік өнегесі 
туралы баяндауға арналды. 
Нұрсұлтан Әбішұлының әкесі 
Әбіш Назарбаевтың қажырлы 
еңбегінің арқасында 1948 
жылы «За доблестный труд» 
медалімен марапатталғандығын 
айғақтайтын құжат, 

ықпал ету; өзіндік ой, көзқарас, 
пікір қалыптастыру болып 
айқындалды.

Курсты өткізуден күтілетін 
нәтиже – ел тарихы мен 
тұлғаларына құрмет сезімін 
бойына дарытқан, зерделі, 
отансүйгіш, ұлтжанды тұлғаны 
қалыптастыру болып көзделді. 

«Елбасытану» курсы алғаш 
рет 2013 жылдың қазан-қараша 
айларында елорданың № 4 
Ж. Жабаев атындағы мектеп-
гимназиясының оқушыларына 
жүргізілген болатын. Ал 2014 
жылдың қыркүйек, қазан 
айларында «Елбасытану» 
элективті курсы Астана 
қаласындағы № 50 мектеп-
лицейдің оқушыларына, 2015 
жылы қазан айында № 38 мектеп-
лицейінің оқушыларына өткізілді.

«Елбасытану» курсы бойынша 
жүргізілген дәрістер барысында 
ғылыми-зерттеу жұмыстарының 
нәтижесінде, Елбасының туған 
өлкесі Қаскелең, Шамалған, 
Үшқоңырға, білім алған, қызмет 
атқарған Днепродзержинск, 
Алматы, Теміртау, Қарағанды 
қалаларына ғылыми-іздестіру 
іссапарлары барысында 
жинақталған материалдар 
көпшілік назарына ұсынылды. 
Қазақстан Республикасының 
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қатысуы туралы баяндалды. 
Н. Назарбаевтың 1956 жылы 
«Жас натуралистер» ұйымы 
мүшесі ретінде Бүкілодақтық 
ауылшаруашылық көрмесіне 
қатысушы медалін иеленіп, 
алғашқы наградасын 16 
жасында омырауына тағуы 
туралы бұрыннан көпшілікке 
беймәлім болып келген дерек 
тыңдаушылардың айрықша 
ықыласын аударды.

Елбасының еңбек жолы 
туралы дәрістің «Берекелі еңбек 
бастауы» атты тақырыбы аясында 
Н. Ә. Назарбаевтың еңбек 
жолының басталуы, Украинаның 
Днепродзержинск қаласында 
білім алуы туралы айтылса, 
«Ер еңбегімен еңселі» атты 
тақырыпты ашу барысында 
Н. Ә. Назарбаевтың 1971-1991 
жылдар аралығындағы еңбек 
жолы туралы баяндалды. 

Мұрағат қорларынан алынған 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 
өндіріс озаттарымен бірге 
космонавт Валерий Быковскийдің 
қолынан ғарышта болып келген 
комсомол төсбелгісін алуы, 
Қазақстан комсомолының Х, 
ХІІ съездеріне, БЛКЖО-ның 
ХIV cъезіне, Финляндияның 
Хельсинки қаласында өткен 
VIII Бүкіләлемдік Жастар мен 

соғыс жылдарында Әбіш 
әкейдің қамқорлығын 
көрген, департацияланған  
балкар ұлтының өкілі Ш. 
Муллаевтың Елбасына жазған 
«Қайырымдылық ұмытылмайды» 
деп басталатын хаты, отбасылық 
фотосуреттердің көрсетілуі, 
Елбасының ата-анасы туралы 
естеліктерінен үзінділер келтірілуі 
тақырыптың ашылуына оң әсер 
еткенін айтқан жөн. 

«Адам тәрбиешісі – қоғам» 
дәрісі барысында Елбасының 
ұстаздары, замандастары 
туралы, Н. Ә. Назарбаевтың 
оқуы, өнерпаздығы, спортпен 
айналысуы, қоғамдық 
жұмыстарға қатысуы туралы 
баяндалды. Бұл сабақ барысында 
Нұрсұлтан Әбішұлы мен 
сыныптастарының алғашқы 
ұстазы Тәкура Алғадайқызы 
Исмаиловадан бастап кейінгі 
жылдары Шамалғандағы Д. А. 
Фурманов атындағы мектепте, 
Қаскелеңдегі Абай атындағы 
мектепте білім берген ұстаздары 
туралы естеліктер мен мәліметтер 
айтылды.

«Дарынды жас, талапты 
ұлан» атты тақырып аясында 
Н. Ә. Назарбаевтың оқуы, 
өнерпаздығы, спортпен 
айналысуы, қоғамдық жұмыстарға 
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сұраныстары бойынша Ақмола 
облысы Еңбекшілдер ауданы 
Қоғам орта мектебі, Аршалы 
ауданы оқушыларына, Қосшы 
ауылдық округі әкімінің сұранысы 
бойынша Целиноград ауданы 
ұстаздары мен оқушыларына 
арналған дәрістер өткізілді.

2018 жылы «Елбасытану» 
курсын өткізу бойынша 
әдістемелік құрал дайындалды. 

2016-2019 жылдар 
аралығында «Елбасытану» курсы 
бойынша дәрістер Қостанай 
облысы Жанкелдин, Амангелді 
аудандары оқушыларына, 
Арқалық Алматы, Түркістан 
қалаларында жоғары 
оқу орындары, колледж 
студенттеріне, Атырау, Ақтөбе, 
Қызылорда, Тараз қалаларында 
Назарбаев зияткерлік мектептері 
оқушыларына өткізілді. 

Елбасымыз Н. Ә. Назарбаев 
өзінің халыққа арнаған 
«Қазақстан-2050» Стратегиясы 
қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» атты 
Жолдауында: «Өз бойымызда 
және балаларымыздың бойында 
жаңа қазақстандық патриотизмді 
тәрбиелеуіміз керек. Бұл ең 
алдымен елге және оның 
игіліктеріне деген мақтаныш 
сезімін ұялатады» - деп атап өткен 

студенттер фестиваліне қатысуы 
туралы ақпараттар, құжаттар мен 
фотосуреттер дәріс мазмұнын 
толықтыруға ықпал етті. 

«Нұрсұлтан Назарбаев – 
тарихи тұлға» атты сабақ пікір 
алысу түрінде өткізілді. Алғашқы 
бөлімінде дәріскер Елбасы 
Н.Ә. Назарбаевтың егемен 
елімізді әлемге таныту 
мақсатында жасаған бастамалары 
туралы баяндады. Дәрістің негізгі 
бөлігінде оқушылар тақырып 
бойынша дайындап келген 
баяндамаларын оқып, пікір 
алысты.

Дәрістер барысында «Нағыз 
жігіт – нағыз дос», «Анаға арнау», 
«Жалынды жастық шаһары» т.б. 
деректі фильмдер мен Елбасы 
замандастары бейнедәрістерінің 
көрсетілуі сабақтардың мазмұнын 
аша түсті.

«Елбасытану» курсы 
аясында Тұңғыш Президенттің 
замандастары Сәдуақас Есімбай, 
Қабидолла Сарекенов, Елбасы 
рөлін сомдаған актер Нұрлан 
Әлімжан және тағы да басқа 
азаматтармен кездесулер 
өткізілді. 

Өтініш білдіріп, тапсырыс 
жасаған оқу орындарына да 
курс аясында дәрістер өткізілді. 
Педагогикалық ұжымдардың 
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Қолданылған әдебиеттер 
тізімі:

1. Жарықбаев Қ. Б., Сангилбаев 
О. С. Жантану атауларының 
түсіндірме сөздігі. – Алматы: 
«Сөздік – Словарь», 2006.  – 384 б.

2. Назарбаев Н.Ә. Өмір 
өткелдері. Сұхбат кітабы. – 
Астана: «Фолиант», 2015 – 568 б.

3. Бап-Баба С.Б. Жалпы 
психология (жантану негіздері). 
– Алматы: «Заң әдебиеті», 2009. – 
268 б.

4. Жеке тұлғаның тәрбиесі, 
қалыптасуы // www.kitaphana.kz.

5. Есімбай С.О. Үшқоңыр – 
алтын бесігім. – Алматы: «Кітап» 
баспасы, 2010. – 472 б.

6. Назарбаев Н.Ә. Әділеттің 
ақ жолы. – Алматы: «Қазақстан», 
1991. – 308 б.

7. XXI ғасыр мұражайы. Даму 
стратегиясы. Халықаралық 
ғылыми-практикалық конференция 
материалдары. – Алматы, 2015. – 
154 б.

болатын. Қазақстан мемлекетінің 
ертеңгі болашағы бүгінгі ұрпақ 
тәрбиесіне тікелей тәуелді. 

Өзін туған елінің патриоты 
санайтын әрбір азамат үшін 
Отанына адал қызмет етуден 
артық мәртебе жоқ. Демек, ел 
мәртебесін биіктеткен Елбасының 
өмірі мен ерен еңбегі баршамыз 
үшін, әсіресе келер ұрпақ үшін 
үлкен өнеге. Тұңғыш Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев тұлғасының 
өнегелік тұстарын зерделеп, 
ұғыну келешек жастарымыз үшін 
ерекше маңызды. Халқымыздың 
ұлы тұлғаларынан ұлағат алып, 
олардың ерлік істерінен рух алып, 
еңбегінен өнеге алып өскен жас 
ұрпақ – еліміздің болашақ иелері 
ғана тәуелсіздігімізді баянды, 
келешегімізді бақытты ете алады.

Олай болса, Елбасымыз 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 
өмірбаяны мен еңбек 
жолы туралы баяндайтын 
Елбасытанудың елтанудың 
маңызды бағыттарының бірі 
ретінде айқындалуы болашақтың 
еншісінде деп сенеміз.
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МУЗЕЙ ПЕДАГОГИКАСЫ: ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ – 
ЕЛБАСЫ КІТАПХАНАСЫНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТІНІҢ ТӘЖІРИБЕСІНЕН

Қайыпова Б.М., 
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасы 

директорының орынбасары, тарих ғылымдарының кандидаты;
Оспанова Ә.Ә.,

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасы 
Әлеуметтік-гуманитарлық жобалар және білім беру қызметінің 

 жетекші ғылыми қызметкері
Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., 

Қоғамдық-саяси өмірдегі 
атаулы өзгерістер қоғамның 
ұлттық және рухани дамуына да 
үлкен серпіліс әкелуде. Қоғам 
алдындағы басты міндет бәсекеге 
қабілетті, шығармашыл тұлғаны 
даярлау болып отыр. Бұл туралы  
Қазақстан Республикасында 
білім беруді дамытудың 2011 
– 2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасында 
«Жастардың бойында белсенді 
азаматтық ұстанымды, әлеуметтік 
жауапкершілікті, отансүйгіштік 
сезімді, жоғары адамгершілік 
және көшбасшылық қасиеттерді 
қалыптастыру» міндеті қойылған.

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
«Bіlіm jáne Gylym!» атты тамыз 
конференциясының пленарлық 
отырысында сөйлеген сөзінде 
«Біз қазіргі заманның жаңаша 
талаптары мен үрдістеріне 
әрқашан сай болуымыз керек. 
Бұл үшін бір орында тұрып 
қалмай, ілгері жылжу басты 
мақсат болуы тиіс. Сондықтан, 
білімі терең, ойы озық ұрпақты 
тәрбиелейтін мұғалімдер 
қауымына зор жауапкершілік 
жүктеледі. Сіздердің бүгінгі 
шәкірттеріңіз – Қазақстанның 
жарқын болашағы. Сапалы білім 
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– «Отбасында, мектепте және 
басқа да әлеуметтік институттарда 
лидерлік қасиеттің қалыптасуы» 
ғылыми жобасы;

– мұғалімдердің санатын 
растау үшін тарих пәні 
мұғалімдерінің аттестациясы 
бойынша эксперименталды 
алаңның ашылуы;

– «Ақиқат» дебаттық 
клубының жұмысы;

– Элективтік курстар мен 
шеберлік сыныптарын өткізу.

Осының барлығы «Музей – 
балабақша – мектеп – колледж 
– ЖОО» жүйесіндегі тең құқықты 
әріптестік байланыс негізінде 
жүзеге асырылуда. Музейде 
өткізілетін іс-шаралар сан алуан: 
дәрістер, экскурсия-сабақтар, 
шеберлік-сыныптары, балаларға 
арналған мерекелік сабақтар, 
сайыстар, кездесулер және 
т.б. Әрбір іске асатын іс-шара 
Елбасының жеке мұрағатынан 
алынған құжаттардан (фото-
, бейне-, аудиоқұжаттар, 
жәдігерлер, кітаптар, журналдар 
және т.б.) тұрады. Сондықтан 
да әлеуметтік мекеме ретіндегі 
музей балалардың білім алуы 
мен демалуы үшін, ересектер 
білімдерін жетілдіруі үшін жағдай 
жасап отыр. Оның ықпалы 

– жетістікке жетудің жолы әрі 
экономиканы дамытудың басты 
құралы. «Жеті түрлі ілім білетін» 
ұрпақ тәрбиелеу – бүгінгі күннің 
негізгі міндеті» деген болатын.

Ел Президенті атап 
көрсеткен бағытта қызмет 
атқарып отырған Елбасы 
кітапханасының Ғылыми-білім 
беру бағдарламасы оқушылардың 
түрлі жастарына және әлеуметтік 
топтарына бейімделген 
музейлік педагогиканың барлық 
бағыттарын қамтиды.  

Қазіргі таңда ұстаздар да 
күннен-күнге музейдің білім беру 
бағдарламаларының қажеттілігін, 
өз қызметтеріне музей 
педагогтарын тарту керектігін 
сезініп келеді. 

Музей өзінің ағартушылық 
қызметінде еліміздің білім 
мен ғылым саласындағы 
бастамаларын басшылыққа 
ала отырып, келесі бағыттар 
бойынша жұмыс істеп келеді:

– Педагогтар кеңесінің 
жұмысы;

– Лекторийдің жүйелі түрде 
жұмысын ұйымдастыру (үш жоба 
негізінде);

– Балалар мерекесін өткізу;
– Мүмкіндігі шектеулі 

балалармен жұмыс;
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коллекциясының шынайы қалпы 
көрсетілмесе де, көпшілікке оның 
көшірмесі, суреттер, слайдтар 
және т.б. түрінде ұсынылады. 
Қазіргі заманғы техникалық 
құралдар музейлік дәріске 
басқаша әр беретіні белгілі. Атап 
айтар болсақ, қазіргі заманғы 
техникалық құрал-жабдықтармен 
жабдықталған, Елбасының 
баспасөз жиналыстарын 
өткізген баспасөз залындағы 
дәрістерге жоғары оқу 
орындарының студенттерінен 
бастап жалпы білім беретін 
елорда мектептерінің барлығы 
қамтылған. Ол үшін жыл басында 
арнайы Лекторий кестесі 
жасалып, Білім басқармасымен, 
Жоғары оқу орындарының 
ректорларымен бекітіледі. Әрбір 
жоба дәрістерінің тақырыптары 
тыңдаушылардың санаттары мен 
жас ерекшелігіне есептелген. 
Бұл дәрістерді оқуға ғылым 
докторлары мен кандидаттар, 
Кітапхананың ғылыми 
қызметкерлері тартылған. 

 Ал музейлік сабақтар 
бекітілген жоба аясындағы 
тақырыптар бойынша өтеді. 
Тақырыптар мемлекеттік 
білім стандартына сай негізде 
жасалған. 

үйде де, қоғамның барлық 
мүшелерінің өмірінде де сезілуі 
керек. 

Олай болса, Музейде 
«Қазақстан Республикасының 
қалыптасуы мен даму 
тарихындағы Н.Ә. Назарбаевтың 
саяси бастамалары», «Бала және 
мәдениет», «Мәдениет және 
тарих», «Отбасында, мектепте 
және басқа да әлеуметтік 
институттарда лидерлік қасиеттің 
қалыптасуына әсер ететін 
факторлар» атты білім беру 
бағдарламаларының аясында 
өткізіліп жатқан сабақтар мен 
сабақтан тыс шаралардың кез-
келгені «мен қазақстандықпын» 
деген азаматтың жүрегін жай 
қалдырмайтыны анық.  

Осы жобалардың аясында 
өтетін шараларға толығырақ 
тоқталсақ.

Музейдің көпшілікке 
арналған жұмыстарының ішіндегі 
дәстүрлі формаларының бірі 
– дәріс оқу болып табылады. 
Ол үшін педагогтар Кеңесінің 
алғашқы отырысында Кеңес 
мүшелері мектеп бағдарламасына 
сай дәрістер тақырыбын 
әзірледі. Музейлік дәрістің 
ерекшелігі – оның музей жинағы 
және мұрағат құжаттарымен 
тығыз байланысында. Музей 
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талаптарға сай дәріс, сабақ 
өткізем деп келген әрбір 
мұғалімге Музей сабағын 
өткізудің ерекшелігі түсіндіріледі. 
Музейде өткізілетін сабақтар 
ескерткіштер түпнұсқалығымен 
ерекшеленеді. Музей 
педагогикасы педагогикалық 
практиканың ерекше түрі 
болып табылады. Оқытуды 
ұйымдастырудың бұл формасы 
оқу процесін шынайы өмірмен 
байланыстырып, оқушылардың 
тікелей бақылауы арқылы 
заттар мен құбыластармен 
танысуын қамтамасыз етеді. 
Бұл өз кезегінде тұлғаның 
рухани және шығармашылық 
бастауларының қалыптасуына 
жәрдемдеседі, яғни музей мектеп 
секілді білім беру мекемесі 
болып табылады. Мәселен, 
қоғамдағы әрбір маңызды орын 
алар тұлғаның өмірінде қандай-
да бір із қалдырған тамаша 
адамдармен кездесу болады. Ал 
мұндай кездесулердің өскелең 
ұрпақ үшін маңызы зор, себебі 
белгілі тұлғамен кездесу кейбіріне 
шығармашылық серпін берсе, 
кейбірінің дамып дұрыс арнаға 
түсуіне көмектеседі. 

Осы бағытты ұстанған Музей 
орталығының қызметкерлері 

Сонымен қатар Елбасы 
Н.Ә. Назарбаевтың «Туған 
жер» бағдарламасы бойынша 
елорданың жалпы білім 
беретін мектептерінің түрлі пән 
мұғалімдеріне Музейде сабақ 
өткізу мүмкіндігі қарастырылған. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламасында 
«Патриотизм кіндік қаның 
тамған жеріңе, өскен ауылыңа, 
қалаң мен өңіріңе, яғни туған 
жеріңе деген сүйіспеншіліктен 
басталады. Туған жерге, оның 
мәдениеті мен салт-дәс түрлеріне 
айрықша іңкәрлікпен атсалысу 
– шынайы патриотизмнің 
маңызды көріністерінің 
бірі» дей келе, «Туған жер» 
бағдарламасын қолға алуды 
ұсынды. Бағдарламаның мәні 
білім беру саласында ауқымды 
өлкетану жұмыстарын жүргізуді, 
экологияны жақсартуға және елді 
мекендерді  абаттандыруға баса 
мән беруді, жергілікті деңгейдегі 
тарихи ескерткіштер мен мәдени 
нысандарды қалпына келтіруді 
көздейді.

Білім беру бағдарламасын 
іске асыру аясында өткізілетін 
шараларға арнайы әдістемелік 
талаптар жасалды. Әдістемелік 
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негізінде ойын сызбаларын 
әзірледі. 

Ойын екі кезеңнен құрылды. 
Бірінші кезеңнің аясында регата 
экипаждары «Ерекше қойма», 
«Мәдениеттердің калейдоскопы», 
«Естелік, даңқ, ерлік» іспетті үш 
тақырыптық бағыт бойынша 
мектеп музейлеріне барды. 
Жоба қатысушылары дайындық 
жұмыстарының жоғарғы деңгейін 
белгілеп, тапсырмалар мен 
байқаулардың мазмұнын, №17, 
50, 40 мектеп-лицейлері мен, 
№60 мектеп-гимназияның, 
т.б. оқушылары мен мектеп 
музейі жетекшілері дайындаған 
музыкалық нөмірлер мен театр 
қойылымдарының ерекшелігін 
атап өтті.

Қатысушылар мен 
ұйымдастырушылар «АЛЖИР» 
мемориалды-мұражай кешенін 
аралады. Оның қызметкерлері 
шолу экскурсиясы барысында 
саяси қуғын-сүргінге ұшыраған 
жандардың тарихын бейнелейтін 
құжаттар мен деректі фильмдерді 
таныстырды. Бұл материалдар 
балалардың көңіліне қатты әсер 
етіп, тың ғылыми зерттеулермен 
танысуға мүмкіндік берді.

Регатаның екінші кезеңінде 
қатысушылар «Архипелагқа» 
шақырылып, оның сақтаушылары 

де оқушылар үшін Музей 
қабырғасында мемлекеттің 
қалыптасуы мен дамуына 
үлесін қосқан Қазақстанның 
көрнекті тұлғалары мен шет 
мемлекеттердің елшілерімен 
кездесу ұйымдастыруды дәстүрге 
айналдырған. Осы уақытқа дейін 
Музей қабырғасында оқушылар 
түрлі көрнекті мемлекет 
қайраткерлерімен кездесіп 
сұхбаттасу мәртебесіне ие 
болды. Әрбір кездесудің өзіндік 
ерекшелігі бар.

«Туған жер» 
бағдарламасының мақсатын 
жүзеге асырып жүрген 
жобалардың бірі - мектепаралық 
музейлік «Үлкен регата» 
серіктестік жобасы. «Теңіз» 
саяхат-ойынының мақсаты – Нұр-
Сұлтан қаласы мектептерінің 
музейлерімен таныстырудың 
бірегей мүмкіндігін құру, туған 
жер, оның ішінде қазақстандық 
қоғамның даму тарихына елеулі 
үлес қосқан танымал тұлғалардың 
өмірі мен қызметі туралы мол 
ақпарат алу. Саяхат ойынының 
шарты бойынша Елбасы 
кітапханасы музей нысандары, 
яғни «аралдар» шоғырланған 
«Архипелаг» болып белгіленді. 
«Архипелаг» қызметкерлері 
тақырыптық экспозициялар 



302

Тұңғыш Президентінің бұрынғы 
резиденциясында бүлдіршіндер 
туған қаласының тарихымен 
танысады. Шараның қонақтары 
өткен тарихымызға көз жүгіртетін 
қызықты саяхатқа құрылған 
балалардың қойылымдарын 
тамашаласа, қатысушылар түрлі 
кезеңдерге бойлай отырып, 
қаланың пайда болуымен қазіргі 
дамуына куә болу арқылы 
өз қаласын сүюді, қадірлеуді 
үйренеді.

Ата Заңымыз – Конституция 
күніне арналған «Менің 
Отаным – Қазақстан» атты 
сабақ бірінші сыныпқа 
баратын бүлдіршіндер үшін 
өткізіледі. Мақсаты оқушыларға 
Қазақстан Республикасының 
Конституциясын, мемлекеттік 
рәміздерінің тарихын түсіндіру 
арқылы отансүйгіштікке 
тәрбиелеу болып табылады. 
Мұндай тәрбие сағаты түрінде 
өтетін сабақтардың Музей 
қабырғасынан бастау алуы 
мектеп табалдырығын алғаш 
аттайтын бүлдіршіндер үшін өте 
маңызды болып табылады.  

Музей 2009 жылдан бері 
«Отбасында, мектепте және басқа 
да әлеуметтік институттарда 
лидерлік қасиеттің қалыптасуы» 
атты ғылыми жобаны жүзеге 

дайындаған нысандарды 
зерттеу арқылы сөзжұмбақтарды 
шешіп, логикалық тапсырмалар 
мен интеллектуалдық 
викториналардың сауалдарына 
жауап беру сынды қызықты 
тапсырмаларды орындады.

«Теңіз саяхаты» 
қатысушылардың зор 
қызығушылығын тудырды. 22 
экипаждың ішінен ойын мәресіне 
4 топ жетті. «Архипелагта» 
өткен ойынның екінші 
кезеңінде №54, 60, 62, 75 мектеп 
өкілдері бақ сынасты. Ойын 
арқылы қатысушылар мектеп 
музейлерінде сақтаулы тұрған 
мәдени мұрамен танысты. 
«Архипелагта» сақтаулы 
деректердің арқасында жастар 
ел тарихына терең шолу жасады. 
Нәтижесінде Бас жүлдені №60 
мектеп-лицейдің «Бермуд» 
экипажы қанжығасына байлады.

Сонымен қатар жыл 
сайын қалыптасқан дәстүр 
бойынша елорда күнін 
мерекелеуге орай Музейдің 
білім беру бағдарламасының 
аясында «Астана – арман 
қала» атты елордамыздың ең 
жас тұрғындарына арналған 
балалар мерекесін өткізу игі 
дәстүрге айналған. Мұнда, 
Қазақстан Республикасы 
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Елбасымыздың «кіші» Отанына 
зерттеу жұмыстарымен 
барып қайтты. Елбасымыз 
жүріп өткен жерлермен, туған 
жерімен таныса отырып, 
сыныптастары, ауылдастары, 
туыстарымен кездесу өткізіп, 
тұлғаның қалыптасуы мен 
дамуына ықпал еткен факторлар 
туралы сұхбат алды, оқыған 
мектебінде сабақ берді. Сабақ 
барысында байқағанымыз, 
оқушылар өте белсенді, білімді, 
дарынды. Өз мектептерінен 
Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті шыққанын 
мақтанышпен әңгімелеп, мектеп 
атына кір келтірмеуге тырысуда. 
Ғылыми-ізденіс жұмысы үлкен 
нәтижелерге толы болды. 

Олай дейтініміз, елордамызға 
келгеннен кейін, бірқатар 
семинарлар, сабақтар өткізілді. 
Музей қабырғасына жиналған 
жас мамандар, оқушылар, «Жас 
отандықтар» лидерлік қасиет 
тақырыбын көптеген пікірталас 
сабақтарына арқау етті. Әрі қарай 
бұл тақырып мектептерде өз 
жалғасын тапты.

Ғылыми жобаның бүгінгі 
таңдағы өзектілігін ескере 
отырып, «Жастардың бойында 
лидерлік қасиетті дамыту 

асырып келеді. Мақсаты 
лидерлік феноменін зерделеу 
және тұлғаның қалыптасуына 
әлеуметтік институттардың рөлін 
анықтау болып табылады. Себебі 
бүгінгі таңда саяси лидерлікті 
зерделеу өзекті мәселелердің 
бірі. Қазақстан үшін лидерлікке 
арналған әлеуметтік зерттеулер 
жаңалық емес. Яғни лидерлік 
теориясы, лидердің топ ішіндегі, 
топтар арасындағы қарым-
қатынастағы рөлі көптеген 
ғылыми еңбектердің негізгі 
арқауы болған. 

Бұл тұрғыда Президентіміз 
Н.Ә. Назарбаевтың тұлғасына 
деген қызығушылық күн өткен 
сайын арта түсуде. Кез-келген 
ұлттың тарихын ұлы ойшылдар 
мен жеке тұлғаларсыз көзге 
елестету мүмкін емес. Елбасымыз 
– қазақ халқының қазіргі тарихи 
көшін бастап келе жатқан 
дарабозы, қазақ ұлтының бірден-
бір жанашыры. Ендеше, қазіргі 
қоғамымызда мектептің алында 
тұрған маңызды мәселелердің 
бірі – Елбасымызды үлгі ете 
отырып, болашақ ұрпақтың 
бойында лидерлік қасиеттің 
қалыптасуына ықпал ету. 

Жоба аясында қала 
мектептерінің мұғалімдерінен 
ғылыми экспедиция жасақталып,  
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жан-жақты ізденіс пен 
құзыреттілікті талап ететін 
балалар аудиториясына 
арналған жұмыстың бірі – 
пікірталас клубы десек болады. 
Яғни дебат немесе пікірсайыс 
– дарынды оқушылардың 
өзінен өзі іріктелуіне әсер 
ететін, болашақ көшбасшы 
қасиеттерін қалыптастыратын, 
мәселені оңы мен солынан 
зерттей отырып баға беретін 
болашақ зерттеуші, тарихи 
жағынан оқиғаға сын тұрғысынан 
ізденуші, әрі объективті баға 
беретін сараптамашы, түйінді 
дұрыс жасай білетін қоғам 
патриоттарын тәрбиелейтін ең 
тартымды әдіс жолы. Жалпы 
алғанда, тарих беттеріне үңілсек, 
пікірсайыс, шешендік өнердің 
тарихы тереңнен бастау алады. 
Қазақ қоғамында билер сөз 
майын тамызып, мақамдай 
отырып, сөз түйген. Осы арқылы 
қарсыласын дәлелді дәйектермен 
тоқтатып, өзінен асса, қадірлеп, 
халықтың ыстық ықыласына ие 
болған. 

 Елбасы кітапханасы 
жанындағы «Ақиқат» пікірталас 
клубы 2011 жылдан бері жұмыс 
істеп келеді  және ол алғашында 
елордалық мектептердің 

жағдайлары» атты элективті курс 
ұйымдастырылып, оған мектептің 
өзіндік басқару ұйымдарының 
Президенттері мен «Жас Отан» 
жастар қанатының белсенді 
мүшелері, № 35, 56 мектеп-
лицейінің 10 сынып оқушылары 
тартылды. 

Курс барысында Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш 
Президенті Н. Ә. Назарбаевтың 
Елбасылық қызметі мен тұлғалық 
қасиетін үлгі ете отырып, 
оқушылардың бойында лидерлік 
қасиеттің дамуына ықпал етуді 
мақсат етті. 

18 сағаттан тұратын сабақ 
барысында оқушылар лидер 
ұғымын «сегіз қырлы бір сырлы 
адам» ретінде қарастырып, 
лидерлік қасиеттің қалыптасуы 
мен дамуына әсер ететін 
факторлар ретінде отбасы, 
қоршаған орта, мектеп, табиғат, 
ұлттық тәрбиенің рөлдерін 
талқылады. 

Музей қабырғасында 
«Лидерлік мектебі» деген атауға 
ие болған элективтік курс қазіргі 
уақытта республиканың бірқатар 
ірі қалаларының «Назарбаев 
Зияткерлік мектебінің» 
оқушыларына өткізіліп жүр.  

Музей педагогикасында 
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бекітілген тақырыптар бойынша 
ұйымдастырады.

Жыл сайын пікірталас 
турниріне қатысатын командалар 
мен қатысушылар саны артып 
келеді. 

Кітапхана сонымен 
қатар ғылыми-білім беру 
бағдарламасын жүзеге асыру 
барысында қоғамдық пәндер 
мұғалімдеріне тәуелсіз еліміздің 
қалыптасуы мен дамуын 
Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті 
Н.Ә. Назарбаевтың қызметі 
арқылы насихаттауда жан-
жақты әдістемелік көмек береді, 
оқытудың интерактивті әдісін 
жинақтап таратады. Осының 
негізінде елорда мектептерінің 
үздік ұстаздары жоғары 
деңгейдегі сабақтар өткізіп, 
бірегей тәрбиелік іс-шаралардың 
авторы атанды. Елбасы 
кітапханасының жанындағы 
Педагогтар кеңесінің келісімімен 
бұл шаралардың сценарийлері 
баспаларда жарияланып келеді. 

Мекемелер арасындағы 
мұндай әріптестік Білім 
басқармасымен бірлесе отырып, 
мұғалімдердің санатын растау 
үшін тарих пәні мұғалімдерінің 
аттестациясы бойынша 

оқушыларын ғана біріктірген 
болатын. Пікірталас клубының 
негізгі мақсаты тәуелсіз 
Қазақстан тарихындағы өзекті 
мәселелерді талдау арқылы 
жастардың сыни тұрғыдан ойлау 
дағдысы мен қойылған мәселені 
өз бетінше шешіп, ақиқатқа 
жетуге баулу болып табылады. 
2014 жылдан бастап елордалық 
кәсіптік және техникалық білім 
беру ұйымдарының сұранысы 
бойынша колледж студенттері 
арасында ұйымдастырыла 
бастады. 2019 жылы алғаш 
рет ЖОО студенттерін қолдау 
мақсатында «Аспаннан үлкен» 
республикалық дебаттық турнирі 
өткізілді. 

Клубтың белсенді жұмысы 
Нұр-Сұлтан қаласының 
мектептері, колледждері мен 
жоғары оқу орындарының 
топтарын біріктіруге 
және қалалық білім беру 
мекемелерімен өзара қарым-
қатынас пен ынтымақтастықтың 
жаңа сапалық деңгейіне 
көтерілуге мүмкіндік берді. 

Клуб өз жұмысын 
Қазақстан Республикасы 
Тұңғыш Президенті – Елбасы 
кітапханасының Ғылыми-білім 
беру бағдарламасының аясында 
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жұмыстарын жүргізеді, 
әдістемелік көмек көрсетеді.    

Жыл сайын қалыптасқан 
дәстүр бойынша 
эксперименталды алаң аясында 
қоғамдық пәндер мұғалімдеріне 
арналған «Аттестация – 
шығармашылыққа жету жолдары» 
атты семинар өткізіліп келеді. 
Семинар аясында біліктілігі 
жоғары деңгейдегі ұстаздар өз 
санаттарын көтеру үшін бірқатар 
сабақтар береді. Сабаққа талдау 
жасау барысында аттестациялық 
комиссияның мүшелері мен 
ұстаздар барлық көрсетілген 
сабақтардың шығармашылық 
жаңашылдығымен, әдіс-тәсілдері 
мен көрнекі құралдарының 
әртүрлілігімен, ғылымилығымен, 
жоғары кәсіби деңгейімен 
ерекшеленгенін атап өтті.  

Сонымен бірге 
эксперименталды алаң аясында 
өткізілген сабақтарды Педагогтар 
кеңесінің отырысында талқылап, 
«Музей сабақтарының жинағына» 
ұсынады. Жинақ мазмұнына ену 
мұғалімдер үшін сабақ өткізумен 
қатар келесі әдістемелік көмек 
болып табылады.  Сондықтан 
аттестациядан өтетін тарих пәні 
мұғалімдерінің эксперименталды 
алаңының құрылып жұмыс істеуі 

эксперименталды алаң ашуға 
мүмкіндік берді. Алаңның 
мақсаты – музей құндылықтарын 
насихаттай отырып, қоғамдық 
пәндер мұғалімдеріне әдістемелік 
көмек көрсету.

Музей қабырғасында сабақ 
өткізу мектептен бірқатар 
әдістемелік тәсілдері арқылы 
ерекшеленеді. Бұл жерде 
біріншіден, Музей қорындағы 
мұрағаттық құжаттармен жұмыс 
жасалады. Яғни, оқушылар 
тарихпен бетпе-бет келіп, 
экспонаттарды қолымен ұстап 
көре алады. Осы мақсатта Музей 
қабырғасында біліктілік санатын 
жоғарылату үшін сабақ бергелі 
келген ұстаз алдымен тақырып 
таңдаудан бастайды. Тақырып 
негізінде сабақтың әдістемелік 
құрылымы ойластырылып, сол 
бойынша жұмыс жасалады. 
Мұғалімнің қосымша білім 
беру ұйымында өз сабағын 
жоспарлауы үлкен жауапкершілік 
пен жан-жақты шығармашылық 
ізденісін қажет етеді. Ал 
кітапхананың музей педагогтары 
сабақ тақырыбына қатысты 
мұрағаттық құжаттар, суреттер, 
кітаптар, бейнефильмдер 
қарастырып, сабақтың 
құрылымымен байланыстыру 
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мектепке дейінгі білім беру 
ұйымдарының әдіскерлері 
Тұңғыш Президенттің қызметі 
арқылы Қазақстанның жаңа 
тарихын ашты.

Байқау қорытындысы 
бойынша Бас жүлдені №77 
мектеп-гимназияның мұғалімдері 
Гүлдана Шәпиева мен Нығмет 
Алтайбек ие болды. Бірінші 
орынды Нұр-Сұлтан қ. физика-
математика бағытындағы 
Назарбаев Зияткерлік 
мектебінің оқытушылары 
Айғыз Тұрғанбаева мен Нұрлан 
Сүйесінов қанжығасына байлады. 
Ал жүлделі екінші орыннан 
көрінген №76 мектеп-лицейінің 
мұғалімі Бейбіткүл Саирова 
мен №67 гимназияның ұстазы 
Бақтықали Бұлғиев, үшінші орын 
жеңімпаздары Талғат Естемесов  
(Көлік және коммуникация 
колледжі), Наталья Важенина 
және Гүлбақыт Мұханова (№35 
«Ертегі» балабақшасы), Шынар 
Сапарқызы және Ербол Әлиев 
(№53 мектеп-лицейі) атанды. 
«Ғылыми ізденіс шеберлігі» 
номинациясымен Наташа Әбіл 
(№8 орта мектебі), «Әдістемелік 
шеберлігі үшін» номинациясымен 
Нұрсұлу Досова (№67 гимназия), 
«Оқушылардың ұшқыр ойлылығы 

ұстаздарға дер кезінде жеткен 
шығармашылыққа бастар көмек 
деп бағалауға болады. 

Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы 
кітапханасы, Нұр-Сұлтан 
қаласының «Әділет» білім 
беру кәсіподағы, «Астана 
дарыны» ДДжПСО Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш 
Президенті күніне арналған 
«Туған жер – тұнған тарих» атты 
үздік музейлік сабаққа қалалық 
конкурсын ұйымдастырып 
өткізді. Конкурстың мақсаты 
ел егемендігін орнатудағы 
Елбасының рөлін насихаттауды, 
музейлік педагогика саласына 
қазіргі технологияларды 
енгізіп, инновациялық тәжірибе 
алмасуды қолдауды, білім беру 
және мәдениет салаларын 
ұштастыруды, музей, архив 
құндылықтарын дәріптеуді 
көздеді. 

Байқауға қатысу үшін 100-ге 
жуық өтінім келіп түскен. Ашық 
сабақтар мен сыныптан тыс іс-
шаралар барысында Елбасы 
кітапханасы музей қорларының 
материалдарын қолдана 
отырып, елордалық мектептер 
мен колледждердің тарих пәні 
мұғалімдері мен оқытушылары 
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шынайы міндеттерді жүзеге 
асыра білетін, қазіргі заманғы 
мәдениет үдерістерінің барлық 
талаптары мен сұраныстарына 
жауап беретін, өскелең ұрпақтың 
бойында отаншылдық сезімді 
дамытып келе жатқан табысты 
мекеме қатарына жатқызуға 
болады. 

үшін» Әлима Оразалива (№74 
мектеп-гимназия) марапатталды.

Әрбір шараларға қатысқан 
оқушылар, студенттер, 
мұғалімдерден сауалнама алыну 
арқылы талданып қорытынды 
жасалып отырады. 

Қорыта айтқанда, Қазақстан 
Республикасы Тұңғыш Президенті 
– Елбасының кітапханасы 
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БЕЙБІТШІЛІК ПЕН КЕЛІСІМНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МОДЕЛІН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ 
АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ РӨЛІ

Өзенбаева Қ.М.
ғылыми қызметкер,

Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы Кітапханасы,

Қазақстан Республикасы,
Нұр-Сұлтан қ.

Түйіндеме
Мақалада Қазақстан 

Республикасы Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан 
халқы Ассамблясының құрудағы 
рөлі және қоғамды біріктіру 
аясындағы мақсаттары мен 
қорытындылары айқындалады.

Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы 
қоғамдық келісім мәселесін 
бірлесе талқылау дәстүрін 1992 
жылдың желтоқсан айында 
ел тәуелсіздігінің бірінші 
жылдығына арналған Қазақстан 
халықтарының І форумында 

қалыптастырды. Бұл форумда 
Мемлекет басшысы мынадай 
ұсыныс жасады: «Біз күнделікті 
әр адамның, әр халықтың 
және әр ұлттың дауысын 
естиміз бе? Өкінішке орай, 
әрдайым олай емес. ...Біз жаңа 
қоғамдық институт – Қазақстан 
халықтарының келісімі және 
бірлігі Ассамблеясын құра аламыз. 
Ол жалпыхалықтық ұлтаралық 
келісімді бекіту міндетін шешетін 
саяси емес, үкіметтік емес ұйым 
болар еді» [1; 411-412 бб.].

Араға бірнеше жыл салып, 
Қазақстан Республикасы Тұнғыш 
Президенті – Елбасы 
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Республикасы Президентінің 
1995 жылғы 1 наурыздағы № 
2066 Жарлығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 
1998 жылдың 17 сәуіріндегі 
Жарлығы бойынша органның 
қызметін ұйымдастыру жұмысы 
Ақпарат және қоғамдық келісім 
министрлігіне жүктелсе, 
Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Қазақстан 
халықтарының Ассамблеясын 
құру туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 
1995 жылғы 1 наурыздағы № 
2066 Жарлығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу 
туралы» 2000 жылдың 3 
қазанындағы Жарлығы бойынша 
«Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті туралы» 
конституциялық заңға сәйкес 
және Қазақстан халықтары 
Ассамблеясының мәртебесін 
арттыру мақсатында 
оған мемлекеттік басқару 
функциялары жүктелді. Нақты 
ұлтаралық қатынастарды дамыту 
мен нығайту жөніндегі қызметті 
ведомствоаралық үйлестіру 
және ұлттық саясат мәселелері 
жөніндегі заң жобаларына 
қоғамдық-құқықтық сараптама 
жасау құзіреттері берілді. 

Н.Ә. Назарбаевтың идеясы жүзеге 
асты. 1995 жылдың 1 наурызында 
Қазақстан Республикасының 
Президенті жанындағы 
консультативті-кеңесші органы 
мәртебесі бекітілген Қазақстан 
халықтарының Ассамблеясын 
құру туралы Президент 
Жарлығына қол қойылды.

Аталған нормативтік-
құқықтық құжатта Ассамблеяның 
мақсат-міндеттері, негізгі 
бағыттары, құрылымы мен 
қызметі белгіленген. Елдегі 
этностардың қоғамдық келісім 
аясында біріккен мүдделерінің 
институттық негізі қаланды. Ол 
мемлекеттік ұлттық саясатты 
талдауға және жүзеге асыруға, 
Қазақстандағы қоғамдық 
тұрақтылықты сақтауға мүмкіндік 
береді.

Ассамблея қызметінің 
тиімділігін арттыру мақсатында 
қабылданған нормативтік-
құқықтық құжаттар арқылы 
халықтық дипломатия 
институтына айналған орган 
мәртебесінің үнемі өсіп 
отырғанын байқауға болады.

Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Қазақстан 
халықтарының Ассамблеясын 
құру туралы» Қазақстан 
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Ассамблеясына заң шығару 
қызметін атқарушы ең жоғарғы 
өкілдікті орган – Парламентте 
республикадағы этностардың 
мүддесін қорғау құқығы берілді. 
Бұл конституциялық мәртебе 
негізінде Ассамблея атынан 
Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Мәжілісіне 9 
депутат сайланады. Осы арқылы 
Ассамблеяның қоғамдық-саяси 
рөлі айтарлықтай артты.

2008 жылдың 20 қазанында 
Қазақстан Республикасының 
Президенті «Қазақстан халқы 
Ассамблеясы туралы» әлемде 
баламасы жоқ заңға қол қойды. 
Нәтижесінде, Қазақстан халқы 
Ассамблеясы еліміздің саяси 
жүйесінің толыққанды бөлігіне 
айналды.

Ассамблеяның негізгі 
міндеттеріне этносаралық 
қатынастар саласында 
мемлекеттік органдармен 
және азаматтық қоғам 
институттарымен тиімді өзара 
іс-қимылды қамтамасыз ету, 
қоғамда этносаралық келісімді 
және толеранттықты одан әрі 
нығайту үшін қолайлы жағдайлар 
жасау кіреді. Елбасы айқындаған 
«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық 
патриоттық идеясының негізінде 

2002 жылы 26 сәуірде 
Қазақстан Республикасы 
Президентінің Жарлығымен 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
Стратегиясы қабылданды және 
Ассамблея туралы Ереже бекітілді. 
Осылайша ұлттық саясаттың жаңа 
өркендеу кезеңі басталды.

2005 жылдың 23 сәурінде 
Қазақстан халықтарының бірлігі 
күні қарсаңында Мемлекет 
басшысы «Қазақстан халықтары 
Ассамблеясы институтын нығайту 
туралы» Жарлығына қол қойды. 

Құжатта Ассамблеяның 
міндеттері кеңейтіліп, қызметінің 
бағыттары, тұтас алғанда, оның 
мүшелерінің құқықтары мен 
міндеттері нақтыланды. Сондай-
ақ, бір мезгілде кіші ассамблея 
төрағаларының орынбасарлары 
болып табылатын кіші 
ассамблея жұмыс органдары 
басшыларының мәртебесін 
арттыру көзделді. Үкіметке 
этносаралық қатынастар мәселесі 
жөніндегі зерттеу орталығын құру 
және Ассамблея стратегиясын 
жүзеге асыру бойынша қажетті 
шараларды орындау жүктелді. 

2007 жылдың мамыр айында 
еліміздің Ата заңына бірқатар 
өзгерістер енгізілді. Нақты 
айтатын болсақ, Қазақстан халқы 
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облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың және 
астананың ассамблеяларынан 
тұрады. Ассамблея сессиясы 
Қазақстан Республикасының 
Президентінің белгілеуі бойынша, 
қажеттілікке қарай, жылына 
кемінде бір рет шақырылады. 

Республикалық этномәдени 
бірлестіктердің өкілдері, қоғам 
қайраткерлері, Парламент 
депутаттары, министрлер, облыс 
әкімдерінен құралған Ассамблея 
кеңесі сессиялар аралығындағы 
кезеңде Ассамблеяны басқару 
қызметін жүзеге асырады.

Ассамблеяның жұмыс органы 
Ассамблея Хатшылығы Президент 
Әкiмшiлiгiнiң құрылымында 
дербес құрылымдық бөлiм 
болып табылады. Хатшылықты 
бiр мезгiлде Ассамблея 
Төрағасының орынбасары 
болып табылатын Хатшылық 
меңгерушiсi басқарады. Осы 
аталған құрылымдық бөлімдер 
Ассамблеяның мемлекеттік 
басқару мен қоғамдық 
қатынастардағы нақты әрекет 
етуі мен тиімділігінің негізі. 
Ұлтаралық қарым-қатынастарды 
зерделеу және саралау 
мақсатында құрылған ғылыми-
сараптамалық кеңестер, этно-

Қазақстан халқы бірлігін нығайту 
болып табылады. Сонымен қатар, 
қоғамдағы экстремизмнің және 
радикализмнің көріністері және 
азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтарына қысым жасауға 
бағытталған әрекеттерге қарсы 
тұруда мемлекеттік органдарға 
жәрдемдесу, азаматтардың 
саяси-құқықтық мәдениетін 
қалыптастыруға атсалысады. 
Қазақстан халқының ұлттық 
мәдениетін, тілдері мен 
дәстүрлерін өркендетуге, сақтауға 
және дамытуға септігін тигізеді.

Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президентiне бұл 
органды өмiр бойы басқару 
құқығы, яғни «Құрметті 
төраға» мәртебесі берілген. 
Бұл Ассамблеясының 
басшылығына байланысты бір 
ерекшелік болып табылады. 
Ал Ассамблеяның жұмысын 
жүргізу орынбасарларына 
тиесілі де, оларды алмастыру 
тәртібі Кеңестiң ұсынымының 
негiзiнде Қазақстан Республикасы 
Президентiнiң өкiмiмен 
орындалады.

Құрылымдық жағынан 
конституциялық орган ассамблея 
сессияларынан, ассамблея 
кеңесі мен хатшылығынан, 
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қатарлы ғалымдары енген [4]. 
Республиканың өңірлерінде 

Қазақстан халқы Ассамблеясының 
ғылыми-сарапшылық топтары 
құрылған. Бұл топтар ғылыми-
сарапшылық кеңеспен өзара 
байланыс жасауға, ғылыми 
зерттеулер мен әлеуметтік 
сараптамалар жүргізуге септігін 
тигізеді. Оның нәтижесі бірлескен 
іргелі жобаларды жүзеге 
асыруға, қолданбалы зерттеулер 
мен әлеуметтік талдауларды 
айқындауға, бастысы этносаралық 
және конфессияаралық 
қатынастарды дамытуға 
мүмкіндік береді. Осы мақсатта 
мемлекеттің ұлттық саясатының 
өзекті мәселелеріне арналған 
іс-шаралар ұйымдастырылады, 
ғылыми зерттеулер жарық көреді. 
Яғни, пәнаралық тәсіл негізінде 
іс-шараларды жүзеге асырып, 
ұлтаралық қатынастарды кешенді 
түрде зерттеу аясының әдістемесі 
қалыптасқан.

Президенттің білім беру 
мекемелерінің оқу үрдісі 
бағдарламаларына ұрпақтардың 
рухани бірігуі мен сабақтастығы, 
жаңа қазақстандық патриотизм 
мен ұлттық толеранттылық, 
өзін өзі тануды қалыптастыруға 
бағытталған бағдарламалар енгізу 

мәдени бірлестіктердің қызметін 
қамтамасыз етуші қоғамдық 
қорлар жұмыс жасайды.

Ассамблеяның XIV 
сессиясында Мемлекет 
басшысы ұлтаралық қатынастар 
мәселесін ғылыми-зерттеу 
жүйесіне ғалымдар мен қоғам 
қайраткерлерін жұмылдыруды 
міндеттеудің нәтижесінде 
органның ғылыми және білім 
беру әлеуеті қалыптасты. Осы 
негізде 2009 жылы 28 қаңтарда 
Ассамблеяның жанындағы 
консультативтік-талдау 
органы – Қазақстан халқы 
Ассамблеясының ғылыми-
сарапшылық кеңесі құрылды. Бұл 
кеңес Елбасының бастамаларын 
көпшілікке танытушы және 
насихаттаушы инттелектуалды 
алаң болып табылады. 

Қазақстан Республикасы 
Президентінің жанындағы 
Мемлекеттік басқару 
академиясындағы Орталық 
Азиядағы этносаралық және 
конфессияаралық қатынастарды 
зерттеу орталығы ғылыми-
сарапшылық кеңестің тұрақты 
жұмыс органы. Кеңес құрамына 
саясаттану, тарих, философия, 
әлеуметтану, экономика және т.б. 
қоғамдық салалардың алдыңғы 
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көтерді. Ассамблея мүшелерінің 
қолдауымен Қазақстан 
Республикасының Президенті 
2014 жылдың 29 тамызында 
«2015 жылды Қазақстан халқы 
Ассамблеясының жылы деп 
жариялау туралы» Жарлыққа қол 
қойды.

Бұл айтулы оқиғаны атап 
өтуге республиканың барлық 
өңірлері қатысты. Оның ішінде 
Достық үйлері мен Ассамблеяның 
құрылымдық бөлімдерінің 
өкілдері толығымен атсалысып, 
жинақтаған тәжірибелері және 
мәдени-рухани мұраларын 
әртүрлі деңгейдегі іс-шаралар 
арқылы көпшілік назарына паш 
етіп, олардың тиімді алаңға 
айналғаны көрсетілді.

20 жылдан астам уақыт 
аралығында Ассамблеяның 
сессияларында ішкі саясаттың 
өзекті мәселелері талқыланды. 
Атап айтар болсақ, Қазақстанның 
егеменді мемлекет ретінде 
қалыптасуы мен дамуының 
стратегиясы, Қазақстанның 
ұлттық бірлік доктринасы. 
Доктрина Қазақстан халқының 
рухани ахуалын, жаңа мақсаттар 
мен идеяларға ұмтылысын 
айқындап, жалпыадамзаттық 
құндылықтарға негізделетін 

туралы нұсқаулығы негізінде 
жоғары оқу орындарында 
Қазақстан халқы Ассамблеясы 
кафедралары құрылды. Алғашқы 
мұндай кафедра 2013 жылдың 
27 маусымында Л.Н. Гумилев 
атындағы Еуразия ұлттық 
университеті Ғылыми кеңесінің 
шешімімен ашылды. Бүгінгі таңда 
еліміздегі университеттердің 
жанынан құрылған Ассамблея 
кафедраларының саны 12 жетті. 
Бұл үрдіс Қазақстан халқы 
Ассамблеясының білім-ғылым 
зиялылары және жастармен 
тағыз байланыста жұмыс 
жасауына мүмкіндік беріп отыр. 
2014 жылдың 22 қазанында 
Қазақстан халқы Ассамблеясы 
кафедраларының Ассоциациясы 
құрылып, оның құрамына Астана, 
Қостанай, Павлодар, Петропавл, 
Көкшетау, Қызылорда және Орал 
қалаларының университеттері 
енді [5; 183-184 бб.].

2014 жылдың 18 сәуірінде 
Мемлекет басшысы Қазақстан 
халқы Ассамблеясының ХХІ 
сессиясында осы конституциялық 
органның ел бірлігін нығайтудағы 
рөлі мен үлесін ескере отырып, 
2015 жылды Қазақстан халқы 
Ассамблеясының жылы деп 
жариялау жөнінде бастама 
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2. Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттiк егемендiгi туралы 
Декларациясы / [Электрондық 
ресурс] // Кіру тәртібі: http://adilet.
zan.kz/kaz/docs/B900001700.

3. Назарбаев Н.Ә. Тарих 
толқынында. – Алматы: Атамұра, 
2003. – 288 б.

4. http://adilet.zan.kz. 
5. Қазақстан халқы 

Ассамблеясы: жиырма жылдық 
тарих - Алматы : ҚАЗақпарат, 
2015 . - 342 б.

6. Қазақстан Президенті Н. 
Назарбаевтың Қазақстан халқы 
Ассамблеясының XXII сессиясында 
сөйлеген сөзі / [Электрондық 
ресурс] // Кіру тәртібі: http://
assembly.kz/kk/kazakstan-prezidenti-
nnazarbaevtyn-kazakstan-halky-
assambleyasynyn-hhii-sessiyasynda-
soylegen-sozi-0.

7. Ақордада Мемлекет 
басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 
Қазақстанға ресми сапармен 
келген БҰҰ Бас Хатшысы Пан Ги 
Мунмен кездесті / [Электрондық 
ресурс] // Кіру тәртібі: http://
www.akorda.kz/kz/events/
akordada-memleket-basshysy-
nursultan-nazarbaev-kazakstanga-
resmi-saparmen-kelgen-buu-bas-
hatshysy-pan-gi-munmen-kezdesti

ұлттық бірліктің «Бір ел – бір 
тағдыр», «Тегі басқа – теңдігі 
бір», «Ұлттық рухты дамыту» 
қағидаттарын бекітті.

Ал, 2016 жылдың 26 сәуірінде 
ел тәуелсіздігінің мерейтойлық 
жылында, Ассамблеяның XXIV 
сессиясында «Мәңгілік Ел» 
патриоттық актісі салтанатты 
түрде қабылданды.

Қорыта келе, Қазақстан өз 
тәуелсіздігін алғалы бері жалпы 
саяси қақтығыстардан аулақ өмір 
сүріп келе жатқан мемлекет. 
Еліміздің ТМД елдерінің 
арасындағы алғашқылардың 
бірі болып Халық Ассамблеясы 
бірегей институтын құрған алғаш 
мемлекет болып табылады. 
Бұл институт  полиэтникалық 
қоғамның қазақстандық 
моделінің қалыптасуы мен 
бекітілуіне көп үлес қосты. 
Қазақстан өзара келісіммен, 
толеранттылықпен, бейбіт, тату 
өмір сүретін ел ретінде танылып 
келеді. 

Қолданылған әдебиеттер 
тізімі:

1. Назарбаев Н. Әділеттің ақ 
жолы. –  Алматы: «Қазақстан», 
1991. – 288 б.
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Евразийский экономический 
союз сегодня является 
быстроразвивающейся 
международной организацией, 
созданный всего 5 лет назад, 
ЕАЭС уже сегодня значительно 
влияет на мировые процессы, 
будь то политические, 
социальные, экономические 
или любые другие. 
Евразийский экономический 
союз представляет собой 
интеграционный проект на 
евразийском пространстве, 
основной целью которого 
является экономическое и 
политическое сближение стран 

бывшего СССР. На данный 
момент странами-участницами 
ЕАЭС являются Россия, Киргизия, 
Армения, Казахстан и Беларусь.

Союз призван улучшить 
экономическое и политическое 
сотрудничество, а так же 
значительно упростить жизнь 
гражданам несколькими 
способами. На данный момент 
таможенный контроль был 
отменен или значительно 
ослаблен. Страны активно 
координируют экономическую, 
энергетическую, транспортную 
и миграционную политику. 
Частично унифицировано 
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экономическое сообщество, 
затем Таможенный союз, с 2012 
года начало действовать Единое 
экономическое пространство 
между Российской Федерацией, 
Республикой Казахстан и 
Республикой Беларусь. И, 
наконец, 1 января 2015 года 
начал функционировать 
Евразийский экономический 
союз.

Нурсултан Назарбаев в 
своих выступлениях всегда 
большое внимание уделял 
социальной сфере. Так, у него 
существует статья «Социальная 
модернизация Казахстана: 
двадцать шагов к обществу 
всеобщего труда», где отмечается 
необходимость от государства 
наличия выверенной политики 
в социальном направлении [2]. 
Социальные вопросы постоянно 
нужно держать на контроле. 
Социально-экономическая 
модернизация – главный 
вектор развития Казахстана. 
За годы Независимости в 
Казахстане сформировался 
крепкий фундамент социального 
государства.

Помимо социальной сферы 
большое внимание уделяется 
развитию предпринимательства, 

законодательство в сфере 
бизнеса и торговли. Обеспечено 
свободное движение капитала, 
рабочей силы, товаров, услуг. 
Осуществляются действия по 
координации в промышленной 
сфере и сельском хозяйстве.

Впервые идею создания 
единого экономического 
союза на территории бывшего 
Советского Союза озвучил 
Нурсултан Назарбаев 29 марта 
в Московском государственном 
университете имени М. 
В. Ломоносова [1]. По его 
предложению форматов 
данного объединения должно 
было стать многостороннее и 
равноправное сотрудничество 
независимых государств, где 
каждый член данного союза 
мог бы реализовывать свои 
государственные интересы, а 
так же мог бы использоваться 
общий потенциал с упором на 
экономическое сотрудничество.

Евразийский Союз 
создавался не один год, а путем 
кропотливой работы всех стран-
участниц в рамках евразийской 
интеграции. ЕАЭС прошел 
несколько этапов перед его 
нынешней формой. Сначала 
был создано Евразийское 
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предпринимательство является 
социальным, если оно изменяет 
социальный капитал в такой 
вид, что начинает оказывать 
положительное влияние 
на общество. Социальный 
предприниматель для себя 
рассматривает это влияние 
как получение прибыли. Успех 
социального предприятия 
зависит от ряда факторов, 
которые связаны с социальным 
влиянием и, как правило, не 
являются приоритетными для 
традиционных предприятий. 
Исходя из этого, разница между 
обычным предпринимательством 
и социальным заключается в 
постановке целей. Социальные 
предприниматели стараются 
изменить общество в целом, а не 
извлекать из него максимальную 
прибыль, как это делают 
классические предприниматели.

Актуальность темы 
определяется наличием острых 
социальных проблем, а также 
поиском инновационно новых 
решений для преобразований 
в социальных сферах 
Казахстана, России, Беларуси, 
Армении и Киргизии. В странах 
Евразийского союза очень 
слабо развит третий сектор, 

созданию привлекательной 
атмосферы для ведения 
бизнеса, как малого, так и 
крупного. Государство создает 
благоприятный бизнес климат 
и условия для реализации 
инициатив предпринимательской 
среды и нацеливает свою 
помощь на предприятия малого и 
среднего предпринимательства. 
Именно эти предприятия 
имеют наибольший потенциал 
с точки зрения своей 
конкурентоспособности 
и повышения научно-
технологического потенциала 
Республики.

В связи с развитием 
социальной сферы и бизнес 
среды возникает вопрос: 
как объединить, казалось 
бы, совершенно разные 
составляющие жизни 
государства? Социальное 
предпринимательство может 
стать именно тем инструментом, 
который решит данную задачу.

Социальное 
предпринимательство 
в нынешнем обществе 
предполагает особый способ 
ведения бизнеса, который 
ориентирован на социальные 
цели [3]. Иначе говоря, 
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государственной поддержки при 
наличии статуса «социальное 
предприятие». Соответствующие 
поправки были внесены в 
закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». В закон 
(впервые в странах Евразийского 
экономического союза), 
введены понятия «социальное 
предпринимательство» и 
«социальное предприятие», а 
также определены основные 
критерии отнесения малых 
и средних предприятий к 
социальным предприятиям.

Таким образом, субъект 
МСП будет считаться 
социальным предприятием, если 
соответствует хотя бы одному из 
следующих критериев:

– обеспечивает занятость 
отдельных социально уязвимых 
категорий граждан;

– участвует в реализации 
производимых гражданами 
из числа социально значимых 
товаров (работ, услуг);

– осуществляет деятельность, 
которая направлена на 
производство товаров (работ, 
услуг), ориентированных на 
особые категории граждан;

– субъект малого или 

что в свою очередь ежегодно 
отмечают как отечественные, 
так и международные 
эксперты. Поэтому социальное 
предпринимательство может 
оказаться тем институтом, 
который способен заполнить 
разрывы между государством, 
обществом и бизнесом для 
решения социальных проблем 
общества.

Изучение социального 
предпринимательства как 
инструмента – достаточно 
новое направление социальных 
исследований даже в развитых 
индустриальных странах. 
Мировыми исследованиями 
в области социального 
предпринимательства еще 
не накоплен достаточный 
опыт анализа. Не достает 
сравнительного  анализа его 
форм в странах с разным уровнем 
социального и экономического 
развития.

30 июля 2019 года 
в России был подписан 
закон о социальном 
предпринимательстве.

Субъекты малого и 
среднего предпринимательства 
смогут рассчитывать на 
дополнительные меры 



320

межкультурных исследований, 
обучения и диалога реализовал 
программу «Развитие 
сообщества через социальное 
предпринимательство».

Это помогло 
расширить возможности 
неправительственных ОГО 
(организаций гражданского 
общества) по получению 
дохода за счет реализации 
проектов социального 
предпринимательства. Проекты 
реализовывались в семи 
областях Армении. В во время 
проведения программы 27 
ОГО отобраны для участия 
в курсах обучения, которые 
превратились в образовательный 
веб-сайт. 23 из 27 организаций 
представили свои бизнес-
планы. Из всех представленных 
идей жюри выбрало 10 
лучших планов. Каждая из 
победивших организаций 
получила 7000 евро для 
реализации своих бизнес-идей. 
Программа, поддерживаемая 
ЕС, завершилась в 2017 году, но 
все 10 предприятий работают и 
осуществляют свою деятельность.

Развитие социального 
предпринимательства может 
смягчить последствия вступления 

среднего предпринимательства 
осуществляет деятельность 
такого вида, которая направлена 
на достижение общественно 
полезных целей и способствует 
решению социальных проблем 
общества [4].

В Армении несколько 
лет назад очень маленькое 
количество людей 
знало о социальном 
предпринимательстве. Несмотря 
на то, что до сих пор нет 
законодательства, которое бы 
регулировало его, в Армении 
развивается социальное 
предпринимательство. 
Неправительственный сектор 
является движущей силой в 
этом процессе. Представители 
сектора сейчас разрабатывают 
соответствующие законы, 
которые должны быть 
обсуждены руководящими 
органами страны. Это приведет 
к развитию социального 
предпринимательства, потому 
что все больше людей узнают 
об этом и интересуются данным 
явлением. Видя потенциал 
для развития социального 
предпринимательства в 
Армении, поддерживаемый 
ЕС Международный центр 
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организациями, оказывающими 
социальные услуги», 
которое предполагает 
оказание социальных услуг 
государственными учреждениями 
на платной основе [5]. За счёт 
финансирования госучреждений 
из бюджета, плата за социальные 
услуги, которые предоставляются 
государственными 
учреждениями, иногда 
устанавливается ниже рыночной 
и ниже её себестоимости, 
что делает данные услуги 
доступными для малоимущих и 
других лиц, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации.

На данный момент 
в Беларуси отсутствует 
специальное законодательство, 
регулирующее деятельность 
социальных предприятий. 
Помимо этого, в 
правовых документах 
отсутствуют определения 
понятий «социальный 
предприниматель», «социальное 
предприятие» и «социальное 
предпринимательство».

Анализ среды Республики 
демонстрирует, что в 
законодательстве отсутствуют 
нормы, которые бы регулировали 
деятельность социальных 

Киргизской Республики в 
Евразийский союз. Социальное 
предпринимательство является 
катализатором экономического 
роста. В Кыргызстане 
отсутствуют четкие критерии 
определения социального 
предпринимательства.

Грантовые программы, 
которые осуществляет 
государство, малочисленны, а 
размер грантов, распределяемых 
на открытой конкурсной 
основе, невелик. Сегодня 
существует одно министерство, 
которое имеет грантовый 
фонд для реализации 
социальных проектов. Масштаб 
социальной ответственности 
и благотворительности 
крайне мал из-за отсутствия 
законодательства о 
благотворительности и 
волонтерстве.

К регулированию 
социального 
предпринимательства в 
Республике Беларусь относится 
Постановление от 26 января 
2013 г. № 11 Министерства 
труда и социальной защиты 
«О некоторых вопросах 
оказания социальных 
услуг государственными 
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обороты в своем развитии. 
Но уже сталкивается со 
значительным количеством 
препятствий: 

– низкий уровень 
информированности общества;

– трудности в получении 
достаточного финансирования;

– несовершенство 
законодательства;

– низкая компетентность 
ведения бизнеса у организаторов 
такого рода проектов.

Основной 
формой социального 
предпринимательства 
в Казахстане остаются 
некоммерческие организации 
(НКО), финансирование 
которых осуществляется за счет 
государственных грантов. Очень 
часто этих средств не хватает. 
Поэтому многие организации 
ищут пути организации своей 
деятельности с учетом того, где 
они смогут получать прибыль. 
В такой ситуации важным 
вопросом является возможность 
найти свою рыночную нишу, 
которая могла бы удовлетворять 
как потребности социально 
незащищенных членов нашего 
общества, так и самих социально 
ориентированных организаций. 

предприятий. Однако 
присутствует ряд преференций 
и льгот для отдельного вида 
предприятий, которые несут 
социальную пользу.

В Республике 
Казахстан социальное 
предпринимательство является 
только развивающимся 
явлением. Стремительное 
развитие рыночной экономики 
в свое время негативно 
сказалось на решении 
социальных проблем общества. 
Несмотря на то, что экономика 
Республики является социально 
ориентированной, в настоящее 
время большое количество 
социальных проблем оказалось 
вне зоны внимания со стороны 
государственных органов. 
Такие процессы характерны не 
только для нашей страны, они 
присутствуют у многих других, 
в том числе и высокоразвитых. 
Именно социальное 
предпринимательство в этих 
странах стало эффективным 
инструментом решения 
большого количества 
социальных проблем общества. 
Не стал исключением и Казахстан 
[6].

Сегодня социальное 
предпринимательство набирает 
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– самостоятельное 
финансирование;

– новое сочетание ресурсов, 
концепции, уникальные 
стратегии, идеи и организации, 
удовлетворяющие острые 
социальные потребности;

– системность выполняемой 
деятельности.

2. Если присутствует 
финансовая 
мотивация, социальное 
предпринимательство 
эффективно решает социальные 
проблемы, является 
самоокупаемым и коммерчески 
устойчивы, и отличается 
от разовых социальных 
проектов систематической 
устойчивой хозяйственной 
деятельностью. Многообразие 
бизнес-моделей социального 
предпринимательства позволяет 
выбрать наиболее подходящую 
стратегию диверсификации, 
роста и развития социального 
предприятия.

3. Ключевыми 
барьерами становления и 
продвижения социального 
предпринимательства в 
Евразийском экономическом 
союзе на сегодня являются 
правовые, финансово-

Сегодня в Республике Казахстан 
реализуется достаточно 
большое количество проектов 
в рамках социального 
предпринимательства. Так, уже 
было сказано выше, основная 
их доля приходится на проекты, 
реализуемые некоммерческими 
организациями.

Подводя итог 
вышесказанному, можно сделать 
следующие выводы:

1. Социальное 
предпринимательство 
на сегодняшний день 
является особым подвидом 
предпринимательской 
деятельности, которая 
инициирована для решения 
социальной проблемы 
и поставлена с целью 
получения устойчивого 
долгосрочного коммерческого 
и социального эффекта на 
рынке. Критериями социального 
предпринимательства являются:

– социальная 
инновационность;

– первостепенность 
социально значимого 
воздействия;

– использование бизнес-
моделей для решения социально 
значимых проблем;
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ближайшие годы странам 
ЕАЭС необходимо расширять 
и укреплять сотрудничество, 
не ограничиваясь только 
наращиванием объемов 
инвестиций и торговли, с 
учетом необходимости решения 
глобальных проблем и ответа на 
вызовы: неравенство доходов, 
доступ к образованию, бедность, 
сохранение экосистем.
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За мир без ядерного оружия 
и глобальную безопасность 
29 августа 1991 года Первый 
Президент Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаев 
подписал исторический Указ 
«О закрытии Семипалатинского 
испытательного ядерного 
полигона». «На территории 
Казахской ССР в 
Семипалатинской области с 1949 
года осуществлялись испытания 
ядерного оружия. За это время 
здесь было произведено около 
500 ядерных взрывов, которые 
нанесли урон здоровью и жизни 
тысяч людей. Учитывая, что 

Казахская ССР выполнила свой 
долг по созданию ядерного 
потенциала, обеспечившего 
стратегический военный паритет 
между СССР и США и принимая 
во внимание требования 
общественности республики, 
постановляю: Закрыть 
Семипалатинский испытательный 
ядерный полигон…», – говорилось 
в Указе Первого Президента [1].

Примеру Казахстана 
последовали другие 
страны, прекратившие 
функционирование ядерных 
испытательных полигонов, что, 
в свою очередь, проложило 
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уничтожения ядерного оружия, 
глобальный договор о всеобщем 
и полном запрещении ядерного 
оружия и всеобщую декларацию 
безъядерного мира и узаконить 
новый формат «Ядерного клуба», 
включив туда государства, де-
факто имеющие ядерное оружие. 
Казахстан также предложил 
разместить на своей территории 
Международный банк ядерного 
топлива. Данный проект был 
успешно реализован в 2017 году 
29 августа в Международный 
день действий против ядерных 
испытаний, в столице состоялось 
официальное открытие Банка 
низкообогащенного урана 
под эгидой Международного 
агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ), который разместили 
на базе Усть-Каменогорского 
металлургического завода. 
Это событие стало очередным 
ценным вкладом Казахстана 
в решение проблем 
нераспространения ядерного 
оружия.

Свою позицию Казахстан 
по ядерному разоружению 
отстаивал и на Сеульском 
саммите 2012 года. 
Н. А. Назарбаев представив 
позицию Казахстана, подчеркнул: 

путь к принятию в 1996 году 
Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний. 
В декабре 2009 года на 64-й 
сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных 
Наций была принята резолюция 
64/35, которая закрепила 29 
августа Международным днем 
действий против ядерных 
испытаний. Это решение было 
принято по инициативе 
Н. А. Назарбаева.

Активная политика и роль 
Казахстана в сфере ядерного 
разоружения отмечалось на всех 
глобальных саммитах по ядерной 
безопасности, прошедших в 
2010, 2012, 2014 и 2016 годах, 
в которых Н. А. Назарбаев 
участвовал в качестве почетного 
гостя, всегда обогащая повестку 
дня новыми инициативами.

В 2010 году в ходе 
Саммита по ядерной 
безопасности в Вашингтоне 
Н. А. Назарбаев представил 
международному сообществу 
ряд важных инициатив. Было 
предложено разработать 
новый универсальный 
договор о всеобщем 
горизонтальном и вертикальном 
нераспространении и 
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за будущее человечества. Как 
человек и политик, прошедший 
через многие тернии и трудности, 
как государственный деятель, 
принявший сложное решение 
о закрытии Семипалатинского 
ядерного полигона, я обращаюсь 
к мировым лидерам и всему 
международному сообществу 
с настоятельной просьбой 
прислушаться к разуму. 
Надо сделать всё от нас 
зависящее, чтобы навсегда 
избавить человечество от 
угрозы смертоносной войны. 
Сейчас и в обозримом 
будущем более актуальной 
задачи у нас нет», - отметил 
Н. А. Назарбаев [3]. Вскоре 
Манифест был зарегистрирован 
как официальный документ 
Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных 
Наций.

В контексте манифеста 10 
октября 2016 года, в год 25-летия 
закрытия Семипалатинского 
полигона была учреждена 
«Назарбаевская премия за 
мир без ядерного оружия и 
глобальную безопасность». 
Премия призвана придать 
импульс антиядерному 
движению и персонализировать 

«…ядерная энергетика 
должна развиваться только 
при абсолютных гарантиях 
безопасности и на основе 
трех главных принципов: 
1) универсальности, 2) 
транспарентности и 
оперативности, 3) равенства и 
доверия» [2].

В ходе III Саммита по ядерной 
безопасности 24 марта 2014 
года в Гааге Н. А. Назарбаев 
обозначил ряд направлений, 
на которые необходимо 
направить усилия: на полное и 
всеобщее ядерное разоружение, 
которое является единственной 
гарантией ядерной безопасности, 
а также противодействие 
ядерному терроризму и 
искоренение его основ.

В 2016 году на полях 
IV Саммита по ядерной 
безопасности, в очередной раз 
проходившего в Вашингтоне, 
Н. А. Назарбаев представил 
Манифест «Мир. XXI век». 
«Мой Манифест «Мир. XXI 
век» продиктован искренней 
тревогой за судьбу грядущих 
поколений, которым предстоит 
жить и работать в XXI веке. Мы, 
лидеры государств и политики, 
несем огромную ответственность 
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нашей планеты. Данный диалог 
будет результативным, если 
за стол переговоров сядут, 
прежде всего, руководители 
ядерных держав. Я выступил с 
официальным предложением 
встретиться в нашей столице 
основным игрокам в этом деле: 
руководителям США, России, 
Китая и другим ядерным 
державам. Как это неоднократно 
происходило в истории ранее, 
главы крупнейших государств 
мира всегда брали на себя 
ответственность за завтрашний 
день человечества. Так было и 
после Первой Мировой войны, 
и после Второй Мировой войны. 
В результате было создано ООН. 
Мне кажется, сейчас наступило 
такое время. …Я искренне верю, 
что данная премия станет еще 
одним скромным напоминанием 
с огромным по значению 
смыслом о том, что будущее 
человечества заключается в мире 
без ядерного оружия. Я твердо 
уверен в том, что наша планета 
рано или поздно навсегда 
избавится от этого смертоносного 
вида оружия массового 
уничтожения и основная цель 
объявленного мною манифеста 
«Мир. ХХI век» будет достигнута» 
[4].

заслуги отдельных политических 
деятелей в этом направлении. 
Согласно регламенту 
присуждается один раз в два года. 
Лауреатом первой премии стал 
король Иордании Абдалла II за 
поддержку создания на Ближнем 
Востоке зоны, свободной от 
оружия массового уничтожения, 
и в приеме более 1,5 миллиона 
сирийских беженцев.

29 августа 2019 года впервые 
награду вручили двум лауреатам 
– покойному генеральному 
директору МАГАТЭ Юкия Амано 
и исполнительному секретарю 
Организации Договора о 
всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний Лассина 
Зербо. В церемонии вручения 
премии приняли участие Елбасы 
Н. А. Назарбаев и Президент 
Касым-Жомарт Токаев. Выступая 
Н. А. Назарбаев предложил новые 
антиядерные идеи, призвав 
руководителей ядерных держав 
сесть за общий стол переговоров 
ради общей безопасности и 
будущего планеты: «Перед лицом 
всех современных вызовов и 
угроз глобальное сообщество 
должно найти в себе мудрость 
и сделать решительные шаги 
в пользу диалога о будущем 
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участников договора. Стоить 
отметить, что зона, свободная от 
ядерного оружия, в Центральной 
Азии существует с 21 марта 
2009 г., с момента вступления 
в силу Договора о зоне, 
свободной от ядерного оружия, в 
Центральной Азии, подписанный 
Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой, 
Республикой Таджикистан, 
Туркменистаном и Республикой 
Узбекистан 8 сентября 2006 г. в 
Семипалатинске. Символично, 
что Договор был подписан 
в Семипалатинске, где в 
1991 году Указом Первого 
Президента Казахстана был 
закрыт испытательный ядерный 
полигон. Согласно положениям 
Договора, стороны обязуются 
запретить производство, 
приобретение и развертывание 
на их территории ядерного 
оружия и его компонентов 
или других ядерных взрывных 
устройств. В то же время Договор 
не запрещает использование 
ядерной энергии в мирных целях. 
Создание зоны, свободной от 
ядерного оружия, в Центральной 
Азии стало возможным благодаря 
совместным конструктивным 
усилиям всех пяти 

Для достижение мира 
свободного от ядерного 
оружия Елбасы инициировал 
международный проет «АТОМ». 
Название проекта составлено 
из первых букв четырех слов 
на английском языке – «Abolish 
Testing. Our Mission», что 
означает «Отмена испытаний – 
наша миссия». В рамках проекта 
любой человек на Земле сможет 
подписаться под онлайн-
петицией к правительствам 
мира с призывом навсегда 
отказаться от ядерных испытаний 
и добиться скорейшего 
вступления в силу Договора о 
всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний.

Казахстан внес важный вклад 
в дело подписания Протокола 
о гарантиях безопасности к 
Договору о Зоне, свободной от 
ядерного оружия, в Центральной 
Азии (ЦАЗСЯО). 6 мая 2014 года в 
штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 
состоялось историческое событие 
впервые со времени создания 
ООН, представители «ядерной 
пятерки» – Великобритания, 
Китай, Россия, США и Франция 
дали гарантии не применять 
ядерное оружие, не угрожать 
его применением против пяти 
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распространения оружия 
массового уничтожения, 
урегулирование международных 
конфликтов, укрепление 
безопасности в Центральной 
Азии и Афганистане, борьбу с 
международным терроризмом, 
достижение мира и безопасности 
на Африканском континенте, 
создание безъядерной зоны на 
Ближнем Востоке, достижение 
целей устойчивого развития. 
По итогам заседания было 
принято Заявление Председателя 
Совета Безопасности ООН 
под номером S/PRST/2018/1, 
посвященное Всеобъемлющей 
стратегии предотвращения 
конфликтов. В данный 
документ наряду с вопросами 
раннего предупреждения, 
превентивного развертывания, 
посредничества, миротворчества, 
постконфликтного 
миростроительства и укрепления 
мер подотчетности были 
впервые включены проблемы 
нераспространения оружия 
массового уничтожения. В этом 
заключается уникальность 
принятого документа. На встрече 
Н. А. Назарбаев призвал страны 
отказаться от ядерного оружия и 
заявил о готовности Казахстана 

центральноазиатских государств 
– Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана – в их стремлении 
обеспечить безопасность, 
стабильность и мир в регионе. 
Создание в Центральной 
Азии зоны, свободной от 
ядерного оружия большой шаг 
в укреплении региональной 
и глобальной безопасности, 
также эффективный вклад 
в дело разоружения и 
укрепления режима ядерного 
нераспространения, в борьбу с 
международным терроризмом.

Нераспространение 
ядерного оружия стало одной 
из главных тем обсуждения на 
заседании Совете безопасности 
ООН проходившего 18 января 
2018 года в Нью-Йорке под 
председательством Елбасы 
Н. А. Назарбаева. 
Казахстан – первая страна 
Центральноазиатского 
региона, официально ставшая 
непостоянным членом 
Совета Безопасности ООН. 
Деятельность Казахстана 
в качестве непостоянного 
члена Совета Безопасности 
ООН была направлена, в 
частности, на предотвращение 
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«О закрытии Семипалатинского 
испытательного ядерного 
полигона». Алма-Ата, 29 августа 
1991 года № 409. – Личный архив 
Первого Президента Республики 
Казахстан – Елбасы. Опись 1. Дело 
1868.

2. Выступление Президента 
Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаева на Саммите по 
ядерной безопасности. 27 марта 
2012 года / [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://www.akorda.
kz/ru/speeches/external_political_
affairs/ext_speeches_and_addresses/
vystuplenie-prezidenta-respubliki-
kazakhstan-n-a-nazarbaeva-
na-sammite-po-yadernoi-
bezopasnosti_1343044906.

3. Манифест. «Мир. XXI Век». 31 
марта 2016 года / [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: https://
www.akorda.kz/ru/speeches/external_
political_affairs/ext_other_events/
manifest-mir-xxi-vek.

4. Выступление Первого 
Президента Республики Казахстан 
– Елбасы на церемонии вручения 
«Назарбаевской премии за мир без 
ядерного оружия и глобальную 
безопасность» / [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: https://
elbasy.kz/ru/speeches/2019-08/

предоставить площадку для 
проведения переговоров: 
«Одним из самых эффективных 
средств в борьбе с расползанием 
ОМУ считаю создание зон, 
свободных от ядерного оружия. 
Это также представляет 
собой форму проявления 
коллективного доверия. …
Призываю заинтересованные 
стороны возобновить работу 
и надеюсь, что оставшиеся 
между некоторыми странами 
разногласия вскоре будут 
преодолены. … Казахстан готов 
предоставить площадку для 
переговоров в случае такой 
необходимости у вовлеченных 
сторон» [5]. Такого рода 
масштабные антиядерные 
инициативы Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы 
Н. А. Назарбаева принесли 
значительные результаты и 
имеют весомость для полного 
запрещения ядерного оружия.
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1990 жылы сәуірде 
Республика Жоғарғы 
Кеңесінің ұйғаруымен Қазақ 
КСР-і Президенті мансабы 

тағайындалды. Жоғарғы Кеңестің 
сол мәжілісінде ол қызметке 
Н.Ә. Назарбаев сайланды. Қалай 
болғанда да өкімет билігі мен 
экономиканың нашарлауы 
жағдайында Қазақстанда саяси 
және экономикалық өмірді 
тұрақтандыруға тұтқка болатын 
президенттік басқарудың енгізілуі 
заңды құбылыс еді. Мемлекеттің 
басшылығына келген Н.Ә. 
Назарбаев әуел баста, КСРО-
ның келешегі туралы айтыс-
тартыстар жүріп жатқан кезде, 
жаңарған федерация жағында 
болып. Одақты сақтап қалу үшін 
белсенді әрекеттер жасады. 
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өткізіп жатты, Алматы қалалық 
партия комитеті ғимаратының 
алдында жастар ұйымдары 
пикеттер ұйымдастырып, аштық 
жариялады, Қазақстанның 
тәуелсіз ел болуын талап етті.

Республикадағы саяси 
жағдайдың шиеленісуіне 
Қазақстанның әртүрлі 
аймақтарында құрыла бастаған 
«Казачество» ұйымдарының 
әркеттері, әсіресе, олардың 
Орал казактарының патшаға 
қызмет ете бастауының 400 
жылдығын атап өтуге байланысты 
қыр көрсетулері айтарлықтай 
әсер етті. «Азат», «Желтоқсан» 
қозғалыстары оған батыл қарсы 
шығып, тойтарыс берді.

Осындай жағдайда, Жоғарғы 
Кеңестің сессиясы, бірқатар 
айтыс – тартыстан кейін, 1990 
жылғы қазан айының 25-і күні 
Қазақ КСР-інің мемлекеттік 
егемендігі туралы декларация 
қабылдады. Бұл декларация 
Республика өміріндегі аса 
маңызды саяси оқиға болды. 
Онда Қазақстанның алдағы 
уақытта ұстанатын бағыттары 
белгіленді Орналасқан аумағына, 
оның қойнауларына, суына, 
басқа да табиғи байлықтарына 
республика ерекше меншік 

Кейінірек Қазақстаннынң 
жетекшісі конференция 
идеясына қарай ойысты. Бірақ 
сол кезде ОРталықтан іргені 
аулақ салу тенденциясы әбден 
күшіне мінген еді. «Ашығын 
айтсақ: Қазақстан бұрынғы 
КСРО халық шаруашылығы 
кешенінің ықпалынан 
арыла алмай әлектенген 
тәуелсіздігімгздің алғашқы 
жылдары да басымыздан 
көп қиындықтарды кешуге 
тура келді», – деп атан өтті Н. 
Назарбаев 1997 жылы Қазақстан 
халықтары Ассамблеясының 
Ivсъезінде сөйлеген сөзінде. 1990 
жылдың күзіне қарай КСРО-ның 
құрамындағы республикалар 
бірінең соң бірі мемлекеттік 
егемендігін жариялады. 
Қазақстанда да мемлекеттік 
егемендікті жариялау талабы 
күн өткен сайын күшейе берді. 
199 жылғы қазан айында, 
республика Жоғарғы Кеңесінің 
сессиясы «Қазақ КСР-інің 
егемендігі туралы декларацияны» 
талқылауға кірісер тұста 
қоғамдық ұйымдар айрықша 
белсенділік көрсетті. Күн сайын 
Жоғарғы Кеңес ғимаратының 
алдында халықтың көптеген 
топтары саяси митингілер 
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АҚШ Конгрессі Өкілдер 
палатасының халықаралық 
қатынастар жөніндегі Комитетінің 
төрағасы Г. Хайд. – Бүгінде 
Қазақстан осы өңір елдері 
үшін өнегеге айналып отыр». 
Метрополияның ырқындағы 
«соңғы тұяқ» болып қалған 
Қазақстанның тағдыры әлі белгісіз 
еді. Мемлекеттің тәуелсіздігіне 
қатысты мәселе көп жағдайда 
демографиялық факторға тіреліп 
тұрды. Экономиканың басқару 
тұтқаларын, ірі өнеркәсіпті 
қалаларды, байланыс пен 
тасымал құралдарың қолынан 
шығармай отырған жұрт 
өкілдерінің республикадағы саяси 
ауанға ықпалы бұрынғыша зор 
екендігі сезіліп тұратын. Кезінде 
большевиктер қалыптастырып 
кеткен демографиялық саясаттың 
салдарынан өз жерінде ұлттық 
азшылық жағдайына түскен 
қазақ жұртшылығының бұл 
мәселені бірден шешуге сан 
жағынан басымдығы жетпеді. 
Қазақстанның тәуелсіздік 
жариялауына қарсы күштер әлі 
де белді болатын. Қазақстанда 
орыс автономиясын құру 
немесе солтүстік облыстарды 
Ресейге қосу идеялары көтерілді. 
«Қазақстанда тұратын орыс тілді 

құқығын жариялады. 
Азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтарының кепілдіктері 
көрсетілді Республиканынң 
халықаралық қатынастарды 
дербес құратыны мәлімделді. 

Сонымен қатар, бұл 
құжаттың шынайы мемлекеттік 
тәуелсіздікке сай келмейтін 
тұстары да болды. Олар, ең 
алдымен, Декларацияның Одақты 
сақтауға қатысты баптарынан 
көрініс тапты.

Қалай дегенмен де, 
Қазақстанның мемлекеттік 
егемендігі туралы декларацияның 
қабылдауының үлкен 
тарихи маңызы болды. 
Бұл республиканың толық 
тәуелсіздікке қарай жасалған 
алғашқы қадамы еді.

1991 жылдың желтоқсанына 
дейін КСРО құрамындағы 
одактас республикалардың 
бәрі мемлекеттік тәуелсіздігін 
жариялап үлгерді. АҚШ, 
Еуропа елдері, азиялық 
алмауыттар, көрші Қытай 
Орталық Азиядағы саяси 
ахуалды жіті бақылап отырды. 
Республиканың экономикалық 
және саяси жетістіктері «жақсы 
қолбасшылықтың» нәтижесі 
болып табылады, – деп мәлімдеді 
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және оның құрамдас бөлігі 
Қазақстан Компартиясының 
ыдырауы, КСРО-ның өмір 
сүруінің тоқтатуы, одақтас 
республикалардың жеке 
мемлекеттер болып қалыптаса 
басталуы – Қазақстанның да 
тәуелсіздігін жариялау ісін күн 
тәртібіне қойды. Қазақстанның 
Н.Ә. Назарбаев бастаған саяси 
элитасы Кеңес Одағының, 
коммунистік партияның ыдырау, 
тарқау процесстеріне белсенді 
араласты. Олар асығыстық 
жасамай, әліптің артын бақты. 
Шапшаң өзгеріп отырған сыртқы 
және ішкі жағдайды сақтықпен 
бағалап, соған қарай саяси 
әрекеттер жасады.

Ақырында тамыз бүлігінен 
кейінгі төрт ай ішінде аса 
шиеленіскен жағдайда жүріп 
келген саяси күрес аса зор 
тарихи маңызы бар ұлы 
оқиғамен аяқталды – 1991 
жылғы желтоқсанның 16-сында 
Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тәуелсіздігі жөнінде 
конституциялық заң қабылданды. 

Заңда Қазақстанның 
мемлекеттік тәуелсіздігінің 
негізі принциптері белгіленді. 
Олар Заңның кіріспе бөлімі 
мен жеті тарауында жан-жақты 

халық өкілдерінің құқықтары 
аяққа тапталып жатыр мыс» 
деген айғалар жиі-жиі естіле 
басталды. Тәуелсіздік туралы 
заңды талқылау кезінде Жоғарғы 
Кеңестін мінберінен «Тәуелсіздік 
туралы заңды қабылдаудың 
қажеті не?» «Бұрынғы империя 
жоқ, сонда Қазақстан кімнен 
тәуелсіз болғысы келеді?», «Мұны 
халық шешсін – референдумға 
қояйық» деген сияқты ұсыныстар 
мен талаптар көлденең 
тартылды. Осындай өрекпіген 
саяси ахуалдың қалыптасуына 
«ұлы орыс шовинизмінің» 
айғйайшысын айналған жазушы 
А. Солженицынның «Біз Ресейді 
қалай көркейтеміз?» деген аты 
шулы мақаласы недәуір түрткі 
болған еді.

Дегенмен, Қазақстанның 
тәуелсіздік алуына қарсы күштер 
демократияның қарсыластары, 
империяшыл психологиядан 
арыла алмай жүргендер қанша 
жанталасса да, жекелеген 
саясатшылар қаншалықты 
арпалысса да, олар тарих көшін 
тоқтата алмады. 

1991 жылдың қысына қарай 
қалыптасқан саяси ахуал – 1991 
жылғы тамыз бүлігі және оның 
сәтіздікке ұшырауы, КОКП-ның 
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тәуелсіздігі туралы заң» тарихи 
маңызы зор құжат болды.

1992 жылы 2 наурызда 
тәуелсіз Қазақстан мемлекеті 
Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше 
болып қабылданды. 

1992 жылы 5 қазанда 
Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә. Назарбаев БҰҰ-
да алғаш сөз сөйледі. Осы ұйымға 
алғысын білдіріп Азия, Еуразия 
тұрақтылық туралы көптеген 
ұсыныстармен бастамалар айтты. 

Н. Назарбаев былай деді: «Бас 
хатшыны, оның орынбасарларын, 
Саяси мәселелер жөніндегі 
депертаментті ұдайы 
құлақтандырып тұрдым, осы 
тақырып бойынша біздің елімізде 
өтетін халықаралық кездесулерге 
қолдаулары мен қатысуға деген 
қызығушылықтарын қамтамасыз 
еттім».

Қазақстанның мемлекеттік 
тәуелсіздік алуына оның 
аумағында тұратын басқа 
жұрт өкілдері де – орыстар, 
украиндар, немістер, өзбектер, 
ұйғырлар, татарлап едәуір үлес 
қосты. Суын ішіп, жерін жайлап 
отырған кезінде пана болған, 
құшақ жайып қарсы алып, 
төріне шығарған қазақ халқын 
сыйлай білетін олардың көпшілігі 

анықталған. Атап айтқанда, 
Қазақстан Республикасы тәуелсіз 
демократиялық және құқықтық 
мемлекет деп белгіленген. Оның 
өз аумағында Өкімет билігін 
толық иеленетіндігі, өзінің ішкі 
және сыртқы саясатын дербес 
белгілеп, жүргізілетіндігі барлық 
мемлекеттермен өзар қатынасын 
халықаралық құқық принциптері 
бойынша құратыны анық 
айтылған. Қазақстан аумағы сол 
сәттегі шекараларында біртұтас 
екендігі бөлінбейтіндігі және оған 
ешкімнің қол сұға алмайтыны 
бас көрсетілген... Мемлекеттің 
аса маңызды міндеттерінің бірі, 
делінген Заңда, қазақ ұлтының 
және Қазақстанда тұратын басқа 
ұлттар өкілдерінің мәдениетін, 
дәстүр-салтын, тілін қайта 
дамытып, ұлттық қадір-қасиетін 
нығайту болып табылады. 
Сол сияқты Заңда Қазақстан 
Республикасының және оның 
атқаруша өкіметінің басшысы 
Президент болып табылатындығы 
атап көрсетіліп, мемлекетіміздің 
тәуелсіздігінің экономикалық 
негіздері мен оның тәуелсіздігін 
қамтамасыз етуге қызмет етер 
басқа да шарттар айқындалған.

Қорыта айтқанда, «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттің 
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жазады: «Одним из основных 
направлений внешней политики 
Казахстана на международной 
арене как с учетом 
геополитического аспекта, так и 
с точки зрения экономического 
взаимодействия является 
азиатский вектор».

1993 жылғы 
Қазақстан Республикасы 
Кокнституциясының 
дербесмемлекеттік билік, заң 
шығарушылық құқық, биліктің 
атқарушы және сол тармақтары 
принциптеріне негізделгенін 
қанағат сезіммен атап өткім 
келеді. Тарихта тұңғыш рет 
бұл Коституция мемлекет 
халқымыздың ресми өкілі 
болып табылатыны, Қазақстан 
халқы мемлекеттік биліктің 
қайнар көзі болып табылатыны 
туралы қағиданы бекітті. Осы 
Конституцияның ең ұлы жеңісінің 
бірі қазақ тілін мемлкеттік тіл деп 
бекітіп, ал рыс тілін ұлтаралық 
қатынас тілі ретінде тануы 
болды. 1993 жылғы Конституция 
елде биліктің Президенттік 
түрін орнықтырып Қзақстан 
Республикасының Президенті 
мемлекет басшысы болып,бүкіл 
бүртұтас атқарушы билік жүйксіне 
басшылық ететіні бекітілді. Күллі 

республиканың тәуелсіздігі шын 
жүрегімен қолдады.

Тәуелсіздігіміз 
жарияланғаннан кейінгі он 
жыл мерзімде Қазақстанның 
жиһандық қоғамдастыққа 
төте еніп, оның белсенді бір 
мүшесіне айналуы қазақ халқын 
ассимиляциялау, қазақ жерін 
Ресей империясының бөлігіне 
айналдыру саясатының күлін 
көкке ұшырды. Халқымыз ұлт 
ретінде жойылып кету қаупінен 
құтылды. Ұлттық тіл мәдениет, 
дәстүр, мораль қайта жанданып, 
өзінің табиғи даму жолын 
қайта табуына мүмкіндік берді. 
Большевиктер билеген заманда 
шетелдерге тентіреп кеткен 
қандастарымыздың ата жұртына 
оралуына жол ашылды.

Қазақстан халықаралық 
аренаға шығып, дербес саясат 
жүргізде бастады. Осы орайда 
Азия елдерінің ролі ерекше. 
Президентіміз 1992 жылы 
ақпанда Үндістан, Пакистан, 
қазанда Жапония, Монголия 
елдеріне ресми салады, Қытай 
Халық Республикасымен қадым-
қатинес орнату-үлкен сыртқы 
саясаттағы қадамдар болды. 

Тарихшы ғалым 
Л.Н. Нұрсұлтанова былай деп 
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Қазақстан Республикасының 
жоғарғы заң шығарушы органның 
қызметіне елеулі өзгерістер 
енгізіп, оның құрылымын қайта 
құру мәселесі туды. 

1995 жылғы Конституция 
бүкіл халық қабылдаған заң 
болғандықтан, оның қағидаларын 
міндетті түрде ақиқат өмір 
талаптарына сәйкес орындау 
мемлекеттік органдардың, 
қоғамдық ұйымдардың сондай-
ақ республиканың барша 
азаматтарының бұлжымас 
борышы болып табылады. 
Сондықтан да біздің Заң алдында 
есеп беруіміз, бақылауында 
болуымыз керек. Мемлекет 
алдында Заңға ұюымыз шарт. 

Егемен, Тәуелсіз Қазақстан 
барлық азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғап, 
оларды ұлғайтуды, үстей түсуді 
өзінің ең бірінші борышы 
санайды. Тек қана қазақ жұрты 
емес, республиканы мекендеген 
Қазақстан халқын құрайтын 
барлық ұлттар мен ұлыстардың 
құқықтары мен бостандықтарын 
ешбір шектеусіз жүзеге асырып, 
мүддесін берік сақтауды 
қасиеттіпарызы деп біледі.

Қазақстан Президенті 
Н. Назарбаев «Россия» 

демократиялық қағидаларын 
есептегенде, аталмаш 
Коституцияның тарихымыздағы 
ең демократиялық Ата Заң болды 
десем, қателесе қоймаспын.

1995 жылғы 30 тамызда 
егемен Қазақстан Республикасы 
тәуелсіздік жағдайындағы 
өзінің екінші Коснституциясын 
бүкілхалықтық референдум 
жолымен қабылдады. Ресми 
мәліметтерге қарағанда, бұл 
Конституцияны қабылдау 
үшін 7121773 адам дауыс 
берген. Яғни референдумға 
қатысқандардың 83,4 пайызы 
аталмыш Конституцияны 
қолдаған. Егер тіркелген 
азаматтардың 90,58 пайызы 
референдумға, қатысқанын 
ескерсек Конституцияның жаппай 
қолдау тапқанына көзіміз жетеді. 
Осы арада жаңа Конституцияны 
қабылдаудың қажеттілігі неден 
туғанын айта кеткен артық 
болмас. Біріншіден, биліктің 
президенттік түрін жетілдіру 
керек болды. Екіншіден, сот 
жүйесіне елеуі өзгерістер енгізу 
қажет еді, үшіншіден, мемлекеттік 
меншік жүйесіне өзгерістер 
енді, төртіншіден, жекеменшік 
нысандарының аумағын 
ұлғайту талап етілді, бесіншіден, 
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мемлекетімізде қалыптасып 
отырған жаңа экономикалық-
саяси жүйеге сай бейімдеудегі 
маңызды факторлардың бірі 
идеология болып табылады. 
Сонымен қатар, Қазақстандағы 
барша жұрттың, әлеуметтік тегі 
мен діни сеніміне қарамастан, 
қай ұлттық өкілі екендігін бөліп-
жармай өздерін Қазақстанның 
абзал азаматтары, шынайы 
отаншылдары болуға шақыратын 
идея да игі ықпал етпек. Әрбір 
мемлекет үшін отаншылдық рухта 
тәрбие беру әрбір азаматтың 
мемлекетімізге, оның даңқты 
да қиын тарихына, алдағы 
болашағына өзінің қатысты 
екендігін сезініп, еліміздің мұң-
мұқтаждарын ойлануынан 
басталады. Бұл міндеттің 
күрделілігін Президентіміз 
нақты пайымдап, «... бұл 
міндетбілім берудің, мәдениет 
органдарының, қоғамдық 
ұйымдардың, бұқаралық ақпарат 
құралдарының барлық жүйесіне, 
әрбір отбасына қатысты. Әрбір 
адам бала кезінен Қазақстан – 
менің Отаным, оның мен үшін 
жауапты екені сияқты, мен де 
ол үшін жауаптымын деген 
қарапайым ойда бойына сіңіріп 
өсетіндей еткен жөн», - дейді. 
Иә, «пәлен деген мемлекеттің 

газетінің: «Қазақстанда 
оның өзіне тән мемлекеттік 
идеология қалыптастыру 
әрекеттері бар ма? Егер болса 
оның негізгі қағидалары 
қандай?» - деген сұрағына 
«Қазақстан Республикасының 
Конституциясында Қазақстан 
идеологияның әр алуандығын 
танитын мемлекет екендігі 
жазылған. Біз құқықтық 
демократиялық, азаматтық қоғам 
құрып жатырмыз. Олай болса, 
идеология жөнінде сөз еткенде, 
халықтың немесе мемлекетте 
тұратын халықтардың тұрмыс-
тіршілігінін, ойлау жүйесунуң 
өзіндік ерекшеліктерін мұқият 
ескерікерек. Бұл жерде кімнің 
қай аймақта тұратындығының, 
табиғи байлық түрлерінің, елдің 
қара жерде орналасқандығының, 
оның халықаралық еңбек 
бөлінісінде атқаратын рөлінің 
және басқа да жайлардың 
маңызы зор екендігін де ескеру 
қажет болады. Өйткені, мұның 
бәрі де идеологияға ықпал етпей 
қоймайды», - деп жауап берген 
болатын. Бұл Президентіміздің 
саясаткерлік шеберлігін тағы 
бір қырынан көрсетсе керек. 
Өйткені, қазақ халқының 
ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып 
келе жатқан салт-дәстүрлерін, 
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байланысты. Сонымен қатар, ішкі 
саясаттың негізгі мәні- ұлтаралық 
татулық принципі болуға тиіс. 
Сондықтан Қазақстанның 
әлеуметтік – саяси дамуында 
этностық фактор маңызды 
орын алады және ол кез келген 
ұлттық саясат мәселесін шешу 
үшін аса қажет. Саяси тұрғылық 
пен бірлікке әлемдегі барлық 
мемлекеттер ұмтылады. Бірақ 
ол мақсатқа бәрі бірдей жетіп 
жатқан жоқ. Бұл этносаралық 
мәдениеттің объективті 
ескерілмеуі салдарынан болса 
керек. Жер шарының барлық 
«ыстық нүктелеріндегі» негізгі 
алғышарт  болып отырған 
проблема да осы. Мысалы, ТМД-
дағы жекенлеген мемлекеттердегі 
жанжалдар негізінен этностық 
– территориялық немесе діни 
мәселелерге байланысты. 
Бұрынғы Кеңестік кеңістікте 
жанжал аймақтарының сақталуы 
халықаралық қауіпсіздікке нұқсан 
келтіріп, ТМД мемлекеттерінің 
дамуына кедергі жасап отыр. Яғни 
бұл жан – жалдар терроризм, 
наркобизнес, жаппай депортация 
мен  «этностық тазалау» сияқты 
келеңсіз жайттарды туғызуда.

Ұлттық мәселеге келсек, 
ол – жер шарының бірде бір 

азаматтары қандай отан сүйгіш», 
- деп тамсана бермей, өзіміз 
де басқаларға үлгі болатындай 
отаншылдық қалыптастыру 
керек-ақ. Тарихқа үңілсек, қандай 
қиын кезеңдерде отаншылдық 
рухпен суарылған ерен ерліктер 
тұтас бір этностың, мемлекеттің 
тағдырын шешіп отырған. 
Сондықтан да Президентіміз 
идеология міселесінде қоғамдағы 
маңызды факторларды есепке 
ала отырып, « ... бұл процесті 
Президенттің жарлығымен де 
парламенттің шешімімен де 
шапшаңдатуғ болмайды. Менің 
ойымша, ең жақсы идеология 
– өмірдің өзінен туындайтын 
идеология», - деп атап көрсетеді. 

Демократиялық құндылықтар 
мен адам құқығын сақтау арқылы 
дүниежүзілік қоғамдастықта 
Қазақстанның саяси салмағын 
арттыру әлемдік экономикада 
орын алу үшін ішкі саяси 
тұрақтылық пен қоғамдық 
татулықтың маңызы аса 
зор мұндай үлгінің өмірден 
берік орын алуы үшін әрбір 
қазақстандық ұлтына, дініне,саяси 
көзқарасына қарамастан 
қоғам өмірінің терең де 
түбегейліөзгерістер болмайынша, 
Қазақстанның болашағы күмәндә 
екендігін сезінуіне тікелей 
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идеология қазақ халқының 
атымен жүргізіледі. Мемлекет – 
Қазақстан Республикасы. Ұлттық 
мүдденің жанжүрегі жалпы 
адамзаттық құндылықтарынан 
туындауы тиіс ұлттық идея болып 
табылады. 

Сынтастың ұшар басында, 
қанатты барыстың үстінде 
нық тік тұрған және қазақ 
жеріндегі қуатты мемлекеттік 
билікті бейнелейтін. Алтын 
адамның-дана өміршінің 6 
метрлік мүсіні асқақтап көрінеді. 
Бұл романтикалық бейне сақ 
көсемінің жоғары билік айырым 
белгілері және рәміздері бар 
салтанатты киімде жерленген 
Есік қорғанынан табылған атақты 
археологиялық олжаларды 
зерттеу негізінде қайта 
жаңғыртып жасалған. 

Сынтастың (стеланың) 
төменгі жағында, алғы бетінде 
мынадай сөздер(қазақ және орыс 
тілдерінде) ойып түсірілген. 

«1990 жылы 25 қазанда 
Қазақстан егемен мемлекет 
болып жарияланды». 

«1991 жылы 16 желтоқсанда 
Қазақстан тәуелсіз мемлекет 
болып жарияланды». 

Сынтастың сыртқы бетінде 
Қазақстан Республикасының 

жеріне осы уақытқа дейін толық 
шешілмеген және бірден шешіп 
жіберетін амалы да жоқ күрделі 
мәселе. Мемлекет құрамындағы 
негізгі ұлтпен қатар қосалқы 
шағын этностар (диаспоралар) 
өмір сүреді. Әлеуметтанушылық 
зерттеу нәтижесіне қарасақ, 
әртүрлі этностық топтар өкілдері.  
Қазақстанда этносаралық 
жанжал туу қаупінен гөрі, өмір 
сүру деңгейінің  төмендеуңнен, 
экономикалық дағдарыстан, 
бағының өсуі, қылмыстың 
көбеюі сияқты жалпы халықтық 
мәселелерден қауіптенетінін 
білдірген. Бұл Қазақстандағы 
этносаралық мәдениеттің деңгейі 
төмен екендігін көрсетсе керек.

Ұлттық идеологияның 
мақсатында да осындай астар 
жатыр. Ол мемлекеттің жалпы 
ұлттық стратегиялық мүддесін 
ескере отырып этностық 
қауымдастықтардың мұң-
мұқтажын, мүддесін жарасымды 
жүзеге асыруға қабілетті 
азаматтық қоғам құру. Ал ұлттық 
идеологияның негізінде әдетте 
жергілікті халықтың мүддесі мен 
мақсаты жатады. Қазақстан, 
біріншіден, қазақтардың 
туған жері, Отаны, Екіншіден 
Қазақстанда бүкіл саясат пен 
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көркем де айшықты құралдармен 
біздің ата-бабаларымыздың қаны 
тамған киелі жеріміздегі ең елеулі 
кезеңдер бейнеленген. 

Бірінші кезең массагет 
сақтарының, қазақтың ертегі 
бабаларының ханымы Томирис 
(Ғұмыр). Бедерлі қабырғада 
Томиристің парсы патшасы 
Кирмен бірге айқаста жеңіске 
жетіп тәуескеде отырған кезі 
бейнеленген. 

Екінші кезеңде – ғылым 
түрлері астрономия, философия, 
медицина, тарих, т.с.с. дамыған. 
Әл-Фараби дәуірі көрсетілген. Әл-
Фараби жанында атақты тарихшы 
Мухаммед Хайдар Дулати, одан 
сәл төменіректе қазақ сазынаң 
негізін қалаушы Қорқыт баба 
қобызымен бейнеленген.

Үшінші кезең ХҮ ғасырдағы 
қазақ халқының құрылуына 
арналған. Мұнда қазақтың бірінші 
мемлекетінің негізін қалаушылар 
Жәнібек пен Керей хандар 
бейнеленген. 

Төртінші кезеңде - қазақ 
халқының тарихындағы ең азалы 
кезең. Мәңгі есте тұтылған. 1720 
жылғы қалмақтардың тосыннан 
шапқыншылығы тарихта 
«Ақтабан шұбырынды, алқакөл 
сұлама» деген атпен енді. Сол 

тәуелсіздігі мен егемендігі Түркия, 
АҚШ, Ресей, Ұлыбритания мен 
Солтүстік Ирландия Құрамы 
корольдігі және Қытайдың алғаш 
рет танылғандықтары паш 
етілген. 

Сынтастың төңірегінде, 
тұғырда тұспалдық бейнелерден 
тқратын мүсіндер тобы 
орналасқан, олар: Ақыл-ой иесі 
– Абыз Ата, Жер-Ана және тайға 
мінген ұл мен қыз. Бейнелер 
дүниенің төрт бұрышына дейді, 
ол түгел болса, жақсылық және 
береке табады. «Төртеу түгел 
болса, төбедегі келеді» деуі де 
содан. 

Тайға мінген балалар 
еліміздің құрылып жатқан 
кезеңнің және келешегін 
аңғартқандай, олар 
бейнебір жалпыадамзаттық 
құндылықтарды иелену құқы 
үшін сайыстарға түсуге әзірленіп 
шыққандай. Мүсіндер тобы 
мемлекеттің негізі – жанұяны 
және адам ұрпағы сабақтастығын 
бейнелейді. Бейнелер шаршыға 
– орнықтылық пен беріктік 
символына тоғысқан. 

Тәуелсіздік Монументінің 
қос қапталына бөлініп 
орналастырылған он бедерлі 
қабырғада (горельефтерде) 
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Бұл бедерлі қабырғада, 
сондай-ақ , репрессияның 
нәубетті жылдарының 
құрбандары болған ұлттық зиялы 
тұлғалары – Әлихан Бөкейханов, 
Ахмет Байтұрсынов, Мағжан 
Жұмабаев, жазықсыз атылғандар 
тобы көрініс тапқан. 

Өзімізді өзіміз шыңдап, ар-
намысқа тырысуымыз қажет. 
Тәуелсіздіктің бағы сонда 
ғана жанады. Тәуелсіздіктің 
жолында қан да төгілген, жас та 
төгілген, тер де төгілген. Бірақ ар 
төгілмеуі керек. Ар-намыс қана 
тәуелсіздікке тірек бола алады. 

Қарап отырсақ 
тәуелсіздігіміздің алғашқы 
кезеңдері оңай болған жоқ. 
Ішкі тұрақтылық пен татулықты 
сақтай отыра, экономикалық 
қазықты берік орнатумен қатар 
әлемдік кеңістікке де терезесі 
тең дәрежелімемлекет ретінде 
кіру қажеттілігі туды. Осы рет 
тәуелсіздігіміздің қайнар көзінде 
тқрған тұңғыш президентіміз 
Нұрсұлтан Назарбаевтың орны 
ерекше екендігін атап өткен 
жөн. Халық көрді, сенді, соңынан 
ере білді. Тарих куә. Аты ел 
тарихының бетіне алтын әріппен 
жазылды. 

кездегі қаралы, «Елім-ай» әні осы 
күнге дейін айтылып сақталып 
келеді. 

Бесінші кезеңде «жас 
Абылайханның қалмақтың нояны 
Шарышпен жекпе-жекке шығып, 
оны жеңгені белгіленген. 

Алтыншы кезең – патшалық 
билеу жылдары Қазақстанға 
Ресей мен Украинаның айдауға 
жіберілген ұлы ұлдарының еске 
түсіруге арналған Ф.Достоевский, 
Ш. Уалиханов, Т.Шевченконың 
өзара достық қарым-қатынастары 
паш етілген. 

Жетінші кезең – Қазақстанда 
езгі мен қанаушылық тәртіпке 
қарсы халықтық көтерілістер 
бірнеше дүркін болды. Олар 
аяусыз басыптасталды. Ақтық 
күресте көзге Кенесарының ұлы 
Саржан бейнеленген.

Сегізінші кезең – Ұлы Отан 
соғысының қаһармандарына 
арналған Композицияның 
кіндігіне генерал Панфилов 
пен полковник Бауыржан 
Момышұлы. Оң жақта – оқ ұшқан 
Әлия Молдағұлова. Болашақ 
ананың құрбан болып кеткендігі 
парасатты пайыммен өнер тілінде 
суреттеледі. 
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Н.Ә. НАЗАРБАЕВТЫҢ ТҮРКІ 
ӘЛЕМІ БІРЛІГІНІҢ ДАМУЫНА 
ҚОСҚАН ҮЛЕСІ

Утегенов М.З.,
Ш. Уәлиханов атындағы КМУ,

 т.ғ.к., доцент
Қазақстан Республикасы, Көкшетау қ.

Әлемдік өркениеттің 
дамуында түркі халықтарының 
алатын орны ерекше. Сонау 
ежелгі заманнан бастап 
ұлаң-ғайыр Еуразия даласын 
мекендеген түркі тайпалары 
қазіргі кездегі көптеген 
мемлекеттердің қалыптасуына, 
одан кейінгі саяси дамуына үлкен 
әсер етті. 

Кеңес одағының құлап, 
Қазақстан, Өзбекстан, 
Қырғызстан, Түрікменстан мен 
Әзірбайжан елдері егемендікке 
қол жеткізіп, 1923 жылы 
Республика болып құрылған 
Түркиямен бірге әлемнің саяси 
картасында алты түркі мемлекеті 

пайда болды [1]. Бұл тағдырдың 
тәлкегімен бір-бірінен қол үзіп 
қалған түркі елдері үшін саяси-
экономикалық және әлеуметтік-
мәдени қарым-қатынастар үшін 
үлкен мүмкіндік болды. 

 Қазақстанның тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев түркі халықтарының 
арасында тығыз достық 
қарым-қатынастың орнауында 
негізгі дәнекер болды. Сөйтіп, 
Елбасының бастамасымен түркі 
елдерінің бірқатар халықаралық 
ұйымдары құрылды. Олардың 
ең негізгілері 1993 жылдың 12 
шілдесінде Алматыда құрылған 
Түркі мәдениетінің халықаралық 
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ұйымдар Қазақстанның 
және барлық түркітілдес 
мемлекеттердің дамуында 
маңызды рөл атқарды [2].

Түркі мәдениетінің 
халықаралық ұйымына мүше 
елдер төмендегі кестеде берілген:

ұйымы (ТЮРКСОЙ), 2008 жылдың 
21 қарашасында Стамбулда 
құрылған Түркітілдес елдердің 
парламенттік ассамблеясы (Тюрк 
ПА), 2009 жылдың 3 қазанында 
Нахичеванда құрылған Түрік 
кеңесі. Аталған халықаралық 

№ Тұтақты мүше елдердің 
атауы

 № Бақылаушы санатындағы 
елдер

1 Түркия 1 Алтай Республикасы (РФ)

2 Қазақстан 2 Башқұрт Республикасы (РФ)
3 Өзбекстан 3 АТБ Гагауз елі (Молдова)
4 Қырғызстан 4 СКТР

5 Әзербайжан 5 Саха Республкасы 
Республикасы (РФ)

6 Түрікменстан 6 Татарстан Республикасы (РФ)

7 Хакасия Республикасы (РФ)
8 Тыва Республикасы (РФ)

Бауырлас Түркия елінде 
Қазақстанның ішкі жіне 
сыртқы саясаттағы жетістіктері 
сарапшылар тарапынан 
кең талқыланып жоғары 
бағалануда[3]. 

Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев өзінің көптеген 
жылдар бойы жүргізген 
абыройлы да, көрегендік 
саясатының нәтижесінде, тұтас 

түркі әлемінің ақсақалы деген 
аса құрметті атаққа ие болды. 
Елбасымызды түркі халықтары 
үшін осындай құрметті де, киелі 
атақпен 2015 жылдың 16 сәуірінде 
Қазақстанға достық сапарымен 
келген түрік әлемінің бетке ұстар 
Президенті Реджеп Тайып Ердоған 
атаған. Онда Түркия президенті 
Ердоған мырза былай деген: 
«Құрметті Президент, құрметті 
бауырым Нұрсұлтан Назарбаев, 
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елдердегі өзекті мәселелер дұрыс 
шешімін тапты. Баршаға ортақ 
кеңестің жұмысын жүйелеуде, 
жандандыруда Нұрсұлтан 
Назарбаевтың еңбегі зор болды. 
Оның бастамаларымен іске 
асып жатқан тарихи, мәдени 
байланыстардың құндылығы 
келешек ұрпақ үшін маңызды 
қадам екені айдан анық. Түркі 
дүниесі үшін қажымай, талмай 
еңбек еткенін ерекше айтып 
өткен жөн. Елбасы 1992 жылдан 
бері түркітілдес елдердің 
басшылары жиналған барлық 
саммитке қатысқан жалғыз 
қайраткер. Келелі кеңес, ұтымды 
ұсыныстар түркі дүниесінің саяси, 
рухани, мәдени байланысының 
нығаюына жол нұсқады. Түрік 
әлеміне тың серпін беріп жалпы 
дамуды жетілдірді. 

Нұрсұлтан Назарбаевтың ішкі 
және сыртқы саясатта атқарған 
еңбегі тәуелсіз Қазақстанның 
тарихында алтын әріппен 
жазылары анық. Түркияның 
мемлекет ретінде қалыптасу мен 
гүлденуінің басында Мұстафа 
Кемал Ататүрік тұрса, Қазақстанда 
Нұрсұлтан Назарбаев деп айтуға 
болады. Оның табандылығы мен 
қайраткерлігі әлемнің танымал 
тұлғалары Шарль де Голль, Ли 

өткен жылы Түркия Президентінің 
инаугурациясында Сіз өзіңіз 
келіп қатыстыңыз, сол кезде 
бізбен бірге болғаныңыз үшін 
мен сізге алғыс білдіргім келеді. 
Мен мұны былай бағалаймын: 
түркі әлемінің ақсақалы біздің 
достығымызға және екіжақты 
қарым-қатынасымызға, сонымен 
қатар біздің әріптестігімізге 
ерекше назар аударады» [4].

Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың түркітілдес 
елдер арасында бейбітшілікті 
нығайту үшін атқарған еңбегін 
ерекше атап өткен жөн. Түркі 
әлемінде бауырлас елдердің 
рухани, мәдени, экономикалық 
ынтымақтастығын нығайтуға 
барын салды. ТҮРКСОЙ, Түркі 
кеңесі, Түркі академиясы, ТүркПА 
және Түркі мәдениеті мен мұрасы 
қоры да тікелей біздің Елбасымыз 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бастамасымен құрылған [5].

Елбасымыз кейінгі 30 
жыл ішінде түркітілдес елдер 
арасындағы қарым-қатынастың 
нығаюында негізгі қозғаушы 
күш болды. Тәуелсіздік алған 
елдер үшін сындарлы кезеңдерде 
аса көрегенділік танытты. Түркі 
кеңесін құру арқылы туыстас 



350

Қазақстанның тәуелсіздігі 
жарияланған сәттен небары 
14 минут өткенде еліміздің 
тәуелсіздігін әлемде бірінші 
болып таныған ел нақ осы Түркия 
болғанын біз ешқашан ұмытпауға 
тиіспіз. Осы достық пен бірлікке 
бастаған тарихи қадам тұрақты 
саяси-экономикалық және 
мәдени қатынастардың берік 
негізін қалады.

Мұстафа Кемал Ататүрік 
ел басына қиын-қыстау кезең 
туған уақытта түрік мемлекетін 
ыдырау қаупінен сақтап, елдің 
басын қосып, азғантай уақыттың 
ішінде Түркияны дағдарыстан 
алып шығуда өте көп еңбек 
сіңірді. Ол дамыған заманауи 
азаматтық қоғамның қалыптасуы 
мен жаңа әліпбиге көшу сияқты 
бірқатар ауқымды әлеуметтік-
экономикалық реформалар 
жүргізіп, Түркияны қазіргі 
қоғамның дамыған елдерінің 
қатарына қосты және оның өзекті 
идеялары бүгінге дейін жалғасын 
тауып келеді. 

Мұстафа Кемал Ататүрік 
түрік тілін мемлекет деңгейіне 
көтеріп кетті. Ол кісі билікке 
келгенде Түркияда бар жоғы 11 
млн ғана халық болған. 1927 
жылғы санақта 13 миллион, ал 

Куан Юдің еңбегіндей жоғары 
бағалануы тиіс. Сондықтан 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 
қайраткерлігі мен іскерлігі әлемде 
жоғары бағаланады. Оның озық 
ойы, тың бастамалары – Еуразия 
кеңістігінің батысы пен шығысын 
жалғайтын алтын көпір.

Тілі бір, салт-дәстүрі бір 
туыстас Түрік елі ешқашан 
қазақтармен байланысын 
үзбеген, мәселен, Мұстафа 
Кемал Ататүріктің мына бір 
көрегендік сөздерін атап өтуге 
болады: «...Уақыты келгенде 
Кеңес Одағы да құлайды. Сонда 
әлемде жаңа тепе-теңдік пайда 
болады. Сол одақтың құрамында 
біздің ағайындарымыз, қандас 
бауырларымыз бар. Біз солармен 
байланысты үзбеуіміз керек. Біз 
сол уақытқа дайын болуымыз 
керек. Тіл деген бір көпір, тарих 
бір көпір, мәдениет деген көпір, 
осы көпірлерді құлатпауымыз 
керек. Сол бауырларымызбен 
біз өте жақын қарым-қатынаста 
болуымыз керек. Біз оларды 
қолдауға әрқашанда әзір болуға 
тиіспіз». Міне, осындай көптен 
күткен күнге қазақ халқы 1991 
жылғы 16 желтоқсанда қол 
жеткізді. Сонда Қазақ еліне 
бірінші болып қол созған, 
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Елбасының «Ресей мен 
Түркия арасындағы салқындық» 
тұсында Түркияға сапары: қазақ 
жолы – түркі дүниесі мен орыс 
әлеміне ортақ даңғыл екенін 
көрсетті. Анкарада Елбасы Түркия 
президенті Режеп Ердоғанмен 
кездесті. Бұл кездесулер 
туралы Түрік баспасөзінде 
жарияланған мақалалар 
әлем назарын өзіне аударды. 
«Назарбаев – Түркі әлемінің 
ақсақалы» Түркия басшысы 
Режеп Ердоған Елбасыны ерекше 
сән салтанатпен қарсы алды. 
Ердоған өз алғысында Қазақстан 
Түркияның қиын күндерінде 
жанынан табылғанындай, Түркия 
да әрдайым Қазақстанмен бірге 
екенін айтты. Бұл басылымдар да, 
Ердоғанның «Құрметті бауырым, 
Құрметті ақсақалымыздың 
үлесін ұмыту мүмкін емес» деген 
сөздерін атап айтты. Нұрсұлтан 
Назарбаев – Түркияның 
төбесіне бұлт төнгенде қолдаған 
бірінші Президент. Бұл туралы 
қазақстандық журналистерге 
берген сұхбатында Түркия 
Премьер-Министрінің 
орынбасары Тугрул Туркеш 
айтқан болатын. «Назарбаевпен 
әр кездесу нәтижелі өтеді. 
15 шілдеден кейін ол бізді 

биліктен кеткенде 15-16 миллион 
халық болды. Халқының саны аз 
болса да, бүкіл әлем Ататүрікті 
мойындаған. 

Қазақ жерін атажұрты 
санайтын бауырлас Түрік 
Республикасының Тұңғыш 
Президенті Мұстафа Кемал 
Ататүрікке еліміздің елордасы 
Нұрсұлтан қаласында 2009 
жылдың 8 қазанында Елбасының 
қатысуымен ескерткіш ашылды.

Түркі әлеміндегі өзара 
ынтымақтасу үрдісінде Нұрсұлтан 
Назарбаевтың рөлі ерекше. 
Түркияның экс-президенті 
Абдуллах Гүлдің айтуынша, 
Елбасы түбі бір түркі жұртының 
ертеңін баянды етуге бағытталған 
бірқатар жұмысты жүзеге 
асырды. «Н. Назарбаев қазақ 
жастарының бойында түркі 
әлемі санасын қалыптастырды. 
Сондай-ақ Елбасы екеуіміздің 
бастамамызбен Түркі кеңесі 
құрылды. Туыс халықтардың 
ғылыми қауымдастығының 
ғылым мен білімінің дамуына 
жағдай жасау үшін Түркі 
академиясының негізі қаланды. 
Түбі бір түркі жұртына елеулі үлесі 
үшін Елбасыны түркі әлемінің 
дана ақсақалы деп атадық» деп 
жазады Абдуллах Гүл [6].
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қажеттілік. Нұрсұлтан Назарбаев 
«Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламасында 
Қазақстанда латын әліпбиіне 
көшу мәселесін көтерген 
болатын. Қазақстан латын 
әліпбиіне көшсе, түркітілдес елдер 
өзара ақпаратты жедел оқуға, 
тарихи жазбаларды зерделеуге 
оң ықпал етері анық. Нұрсұлтан 
Назарбаев өркениеттің дамуында 
ұлттық мүддені, түркітілдес 
елдердің тарихын үнемі басты 
назарда ұстайды. Қазақ елінің 
тарихына шолу жасасақ, бұған 
дейін де елде латын әліпбиі 
қолданылған. Қазіргі әліпбидің 
ерекшелігі жаңа жетістіктерге 
қол жеткізуге бастамашы болады. 
Қазақ тілінің қолданыс аясын 
кеңейтуге септігін тигізеді. 
Түркітілдес халықтарға ортақ 
әліпбидің болуы мәдени, рухани 
дамуға тың серпін беретіні анық.

қиын кезде қолдау үшін келген 
алғашқы Мемлекет басшысы. 
Ол төңкеріске қарамастан өз 
ұстанымын өзгертпеді. Бұл бізге 
үлкен қолдау болып отыр», – деді 
Т. Туркеш. 

Ердоған Анкара мен 
Мәскеу қатынастарын қалыпқа 
келтірудегі Назарбаевтың еңбегін 
еш уақытта ұмытпаймыз Түрік 
Республикасының президенті 
Режеп Ердоған біздің Елбасымыз 
Нұрсұлтан Назарбаевқа Анкара 
мен Мәскеу арасындағы өзара 
қатынасты қалпына келтіру ісінде 
қосқан үлесі үшін алғыс білдірді. 
«Шындығында, Ресеймен ара 
қатынасымыздағы шиеленіс 
кезеңінде Нұрсұлтан Назарбаев 
бірнеше рет Ресей Президенті 
Путинмен кездесіп, келіссөздер 
жүргізді, біздің қатынастарды 
қалпына келтіру ісінде үлкен 
қолдау көрсетті.

Тамыры бір, тарихы ұқсас 
елдер арасында ақпараттық 
байланысты одан сайын дамыту - 
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Вопросы антиядерного 
движения сегодня сохраняют 
свою актуальность, поскольку 
в современном мире науки и 
технологии все быстрее набирает 
темпы развитие ядерного ноу-
хау и ядерного материала. В 
современных условиях все 
больше возникает угроза и 
риск того, что такое ужасное 
смертоносное оружие может 
попасть в опасные руки, не 
имеющие представления о 
глобальной ответственности 
перед миром и планетой. 
Самой непосредственной и 
крайней угрозой для глобальной 
безопасности может стать 

обладание террористами 
ядерным оружием. Анализ 
существующих проблем в рамках 
глобального антиядерного 
движения, в том числе угрозы 
обладания смертоносным 
оружием транснациональных 
террористических организаций, 
представлен в манифесте «Мир. 
XXI век» [1].

В связи с этим все 
государства мира должны 
стремиться к созданию и 
сохранению безъядерного 
мира. На пути к безъядерному 
миру одним из первопроходцев, 
показавшим пример всему 
миру стал Казахстан во главе 
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историко- географических 
условиях ядерное оружие 
не предоставлял гарантии 
национальной безопасности; (2) 
стране нужна была модернизация 
экономики, которая была 
возможна в первую очередь 
путем вливания иностранных 
инвестиций; (3) требовалось 
снижение уровня и рисков 
напряжения в регионе. 

Н. Назарбаев в труде 
«Эпицентр мира» вспоминает, 
насколько сложно было принять 
«решение об отказе ядерного 
оружия, но постепенно, несмотря 
на огромное количество «за» и не 
меньшее количество «против», 
постепенно, шаг за шагом 
буквально выкристаллизовалось 
единственно верное решение 
– Республика Казахстан и 
Центральная Азия должны быть 
зоной, свободной от ядерного 
оружия» [2]. Принятое решение 
отказа от ядерного оружия в 
сложившихся условиях было 
неизбежным. 

Также важно отметить, 
что большое историческое 
решение для Казахстана 
имело подписание в 1994 году 
Меморандума о гарантиях 
безопасности Казахстана со 

с его Первым Президентом 
Нурсултаном Абишевичем 
Назарбаевым, который в основу 
внешнеполитического курса 
заложил принципы движения к 
безъядерному миру. 

Одним из главных 
стратегических приоритетов 
Республики Казахстан в период 
обретения им государственной 
независимости и выстраивания 
международно-правовых 
отношений стало обеспечение 
национальной безопасности. 
В рамках решения данной 
задачи Казахстан с осознанием 
глобальной ответственности 
выступил с продвижением 
безъядерной инициативы, 
добровольно отказавшись от 
ядерного оружия. 29 августа 1991 
года Президентом Республики 
Казахстан 
Н.А. Назарбаевым был 
подписан Указ о закрытии 
Семипалатинского 
испытательного полигона. 

Данное решение 
было продиктовано рядом 
определенных факторов, которые 
необходимо было учесть в то 
время молодому государству: (1) 
существующий арсенал ядерного 
оружия в тех определенных 
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большие территории нанесли 
огромный урон экологии и 
народу Казахстана. За указанный 
период Семипалатинский 
ядерный полигон испытал 
более 470 взрывов, включая 118 
наземных и 352 подземных [4]. 

В тот период в Казахстане в 
рамках СССР получали развитие 
предприятия для изготовления 
топлива для различных ядерных 
установок, разрабатывались 
экспериментальные и 
промышленные ядерные 
реакторы. Имелся огромный 
арсенал ядерного оружия, 
значительный потенциал по 
производству химического и 
биологического оружия. Все 
это требовало от разработки в 
кратчайшие сроки стратегии 
государственной политики в 
ядерной сфере [5].

О данных задачах, которые 
требовали безотлагательного 
решения, отмечал Глава 
государства в статье «Саммит 
по ядерной безопасности: 
путь вперед»: «Исторический 
опыт страны, чья земля 
использовалась как полигон для 
испытаний ядерного оружия, 
а в результате 500 ядерных 
испытаний подверглись 

стороны депозитариев Договора 
о нераспространении ядерного 
оружия: Российской Федерации, 
США и Великобритании. 
Подписавшие Меморандум 
страны согласно принципам СБСЕ 
«подтвердили свое движение к 
независимости, суверенитету и 
незыблемости существующих 
границ Казахстана, взяли на себя 
обязательства о неприменении 
силы против территориальной 
целостности и политической 
независимости Казахстана, 
об отказе от экономического 
принуждения. Впоследствии к 
Меморандуму присоединились 
правительства КНР и Франции. 
Эти гарантии явились 
адекватным ответом на мирную 
внешнюю политику Казахстана, 
в том числе и в области 
разоружения и в первую очередь 
сокращения и ликвидации 
средств массового уничтожения 
[3].

Закрытие полигона – 
это также решение многих 
экологических вопросов и забота 
о здоровье нации. Проведенные 
за достаточно длительный 
период времени – 40 лет (1949-
1989 гг.) испытания столь 
вредоносного и поражающего 
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в условиях существования 
СССР и вопреки воле «центра» 
явилось выражением чаяний 
народа, испытавшего на себе 
страшные реалии ядерных 
испытаний. Широкий резонанс 
в мировом сообществе получил 
беспрецедентный шаг в истории 
– добровольный отказ молодого 
независимого Казахстана от 
ядерного оружия, на момент 
коллапса СССР, владевшего 
четвертым в мире ядерным 
потенциалом» [7].

Выбранный курс 
способствовал экономическому 
развитию Казахстана.  Казахстан 
стали вливаться иностранный 
инвестиции. В рамках 
антиядерного движения было 
подписано соглашение с МАГАТЭ, 
согласно которому на территории 
Казахстана принято решение 
создать Международный 
банк низкообогащенного 
урана, тем самым Республика 
Казахстан выступила гарантом 
предоставления другим странам 
топлива, а также получила 
доступ к новым технологиям в 
ядерной отрасли. Иначе говоря, 
казахстанский банк ядерного 
топлива обеспечивает страны, 
в которых развивается атомная 

радиации более полутора 
миллиона наших граждан и 
обширные территории, привел 
нас к иному пониманию 
безопасности. Уничтожение 
запасов оружия и ядерных 
материалов привнесло в 
наш регион безопасность и 
стабильность» [6].

В связи с этим был верно 
выбран стратегический курс 
по безъядерному движению. 
В повестку дня Совета 
Безопасности ООН Казахстаном 
было предложено обсуждение 
проблемы «распространения 
ядерной угрозы в связи с тем, 
что наметилось устойчивое 
противостояние некоторых стран, 
обладающих ядерным оружием. 
Ряд стран находится на пороге 
обретения данного оружия» [2]. 
После распада СССР Казахстан 
остался обладателем огромного 
потенциала атомного оружия. 
Наша страна впервые создала 
прецедент добровольного отказа 
от этого арсенала. Поэтому 
сегодня мы вновь призываем 
ядерные державы перейти к 
конкретным шагам ликвидации 
ядерного оружия» [2].

«Закрытие Семипалатинского 
испытательного полигона еще 
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проведено Совещание по 
взаимодействию и мерам 
доверия в Азии [8]. 

Также наша республика 
усилила национальную, 
региональную и даже глобальную 
безопасность, тем самым усилив 
свой авторитет на мировой арене 
как государство, оказывающее 
содействие усиления режима 
нераспространения оружия 
массового поражения 
и уничтожения, а также 
сохранения международного 
мира. Официальное закрытие 
полигона испытания ядерного 
оружия в Семипалатинске 
вызвало глобальный резонанс 
и послужило началом процесса 
установления режима тишины 
самых крупных полигонов 
на планете: Новая Земля 
(РФ), Невада (США), Мороруа 
(Франция) и Лобнор (КНР) 
[8]. Многие государства мира 
объявили мораторий на ядерные 
испытания. Справедливы звучат 
слова Елбасы: «В конце XX века, 
опередив время и добровольно 
сложив ядерное оружие, мы 
показали, каким должен быть век 
XXI». 

Высокая оценка 
антиядерного движения и 
упрочению мира на планете, 

энергетика, низкообогащенным 
ураном, что позволяет многим 
странам перестать работать 
над созданием собственных 
ядерных технологий. Тема самым 
Казахстан смог правильно и 
целесообразно использовать 
богатый научно-технический 
потенциал и ресурсы 
направить в созидательное 
русло и мирные цели. В 
настоящее время Казахстан 
выступает полноправным 
участником международного 
клуба государств, успешно 
развивающих мирный атом. В 
Республике Казахстан активно 
развивается атомная энергетика 
и урановая промышленность.

Важную роль сыграл 
Казахстан в создании 
региональной безопасности, 
так как свободная от ядерного 
оружия Центральноазиатская 
зона способствует сохранению 
национальной и региональной 
безопасности, а также является 
одним из действенных 
механизмов достижения 
глобальной ядерной 
безопасности. По инициативе 
Главы государства была 
сформирована общеазиатская 
диалоговая площадка по 
вопросам безопасности и 
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«обеспечения надежного 
контроля над использованием, 
хранением и оборотом ядерных 
материалов; физической защиты 
ядерных объектов; разработки 
эффективных средств по 
снижению опасности последствий 
возможных террористических 
атак с применением ядерных 
материалов; совершенствования 
правовой базы международного 
сотрудничества; 
внутригосударственных систем 
пресечения любого вида 
преступлений, связанных с 
незаконным перемещением 
ядерных материалов. Совместно 
с МАГАТЭ в Казахстане успешно 
реализуется автоматизированная 
система учета, контроля и 
физической защиты природного 
урана» [8].

Таким образом, 29 лет 
Казахстан активно участвует 
укрепление движения за 
безъядерный мир. В первые годы 
становления государственности 
Казахстан принял верный 
курс, определив антиядерное 
движение как важную стратегию, 
обеспечивающую национальную 
и глобальную безопасность, а 
также возможность интеграции 
в мировое сообщество. 

инициированного Казахстаном, 
дана экс-генеральным 
секретарем ООН Кофи Аннаном: 
«Казахстан может служить 
примером государства, в котором 
мирно сосуществуют различные 
нации… Добровольный 
отказ от обладания ядерным 
оружием в 1991 году и 
закрытие испытательного 
полигона внесли весомый 
вклад в глобальные усилия 
по ядерному разоружению и 
нераспространению» [8]. Также 
Генеральный секретарь ООН Пан 
Ги Мун отметил исключительное 
лидерство главы Казахстана в 
вопросах нераспространения 
ядерного оружия, в поросах 
«мира, стабильности и 
устойчивого развития не только 
в своей стране, но и во всем 
регионе» [8].

В 2010 году 29 августа – 
День закрытия полигона в 
Казахстане, объявленного 
ООН Международным днем 
действий против ядерных 
испытаний, – в Астане проходила 
Конференция Глобальной 
инициативы по борьбе с актами 
ядерного терроризма. В рамках 
конференции обсуждались 
глобальные вопросы 
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«Да не погибнет, 
народ Тюркский, 

народом пусть будет»
(из Орхоно-Енисейских надписей)

Мир сегодня, в начале 
XXI века, преобразился и стал 
совершенно иным, чем в период 
со второй половины XX века 
до конца 1980-х гг. Последний 
стал именоваться в истории 
периодом холодной войны, 
когда глобальная политика, как 
отмечает С. Хантингтон, была 
биполярной, а мир был разделен 
на три части. Группе небогатых 
стран социалистического 
лагеря противостояла группа 

наиболее могущественных 
и процветающих государств, 
ведомая Соединенными Штатами. 
Этот конфликт в значительной 
степени проявлялся за пределами 
двух лагерей – в третьем мире, 
который состоял зачастую 
из бедных, политически 
нестабильных стран[1, с.14-
15]. После окончания холодной 
войны и крушения социализма 
прежняя международная 
система ушла в небытие. 
Современность характеризуется, 
по нашему мнению, двумя 
основными тенденциями 
развития, которые в своей 
совокупности образуют единый 
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язык, история, ценности, обычаи 
и общественные институты. 
Они идентифицируют себя 
с культурными группами: 
племенами, этническими 
группами, религиозными 
общинами, нациями и – на 
самом широком уровне 
– цивилизациями. Не 
определившись со своей 
идентичностью, люди не могут 
использовать политику для 
преследования собственных 
интересов. Мы узнаем, кем 
являемся, только после того, как 
нам становится известно, кем мы 
не являемся, и только затем мы 
узнаем, против кого мы» [1, с. 15]. 

Таким образом, 
этноконфессиональный фактор, 
который в международных 
отношениях присутствовал 
всегда, в настоящее время, в 
начале XXI века приобретает 
новую, большую, чем прежде 
стратегическую значимость. 
Глобализация – это объективная 
реальность и новая глобальная 
политика – это политика 
цивилизаций. Соперничество 
сверхдержав сменилось 
столкновением цивилизаций. 
В этом новом мире наиболее 
масштабные, важные и опасные 
конфликты произойдут не 

процесс. С одной стороны, это 
глобализация, как высший этап 
интернационализации в своем 
политическом, экономическом 
и культурном воплощении. 
Как отмечает Г. Шалабаева, 
человечество развивается 
универсальным путем и 
Казахстан в этом плане не 
исключение [2, с. 11]. 

С другой стороны, чем 
более мир превращается 
в единое целое, тем более 
множатся различия и в 
первую очередь этнического 
и конфессионального 
свойства. Глобальная политика 
стала многополюсной и 
полицивилизационной. Как 
пишет С. Хантингтон, «в мире 
после холодной войны наиболее 
важными между людьми 
стали уже не идеологические, 
политические или экономические 
различия, а культурные. Народы 
и нации пытаются дать ответ 
на самый простой вопрос: 
кто мы есть. И они отвечают 
традиционным образом – 
обратившись к понятиям, 
имеющим для них наибольшую 
важность. Люди определяют 
себя, используя такие понятия, 
как происхождение, религия, 
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из локомотивов ЦАР будут 
зависеть во многом от влияния 
внешних факторов. Их условно 
можно разбить на несколько 
векторов. Российский, китайский, 
тюркский, западноевропейский, 
американский, проблема 
Каспия и исламское суннитское 
родство и возрождение. 
Рожденный творческой 
фантазией З. Бжезинского термин 
«многовекторность внешней 
политики» достаточно успешно 
реализовывался Акордой до 
недавнего времени, пока не 
дал ощутимый крен в сторону 
российского направления. 

На этом фоне прошедшая 15 
марта 2018 года в Астане Рабочая 
(консультативная) встреча глав 
государств Центральной Азии 
(Туркмения была представлена 
председателем Меджлиса А. 
Нурбердыевой) свидетельствует 
о возрождении регионального, 
центрально-азиатского 
вектора многостороннего 
взаимодействия. Как говорил 
М.С. Горбачев – процесс пошел.

История центрально-
азиатского вектора наверно 
самая драматичная. Как известно, 
последнее межгосударственное 
объединение стран региона 

между социальными классами, 
бедными и богатыми, а между 
народами различной культурной 
идентичности [1, с. 22]. 

Казахстан в новой ипостаси 
независимого государства 
оказался в сложнейшей ситуации 
перед необходимостью дать 
адекватные ответы вызовам 
глобального характера. Казахстан 
в настоящее время испытывает 
прессинг в виде идеологической, 
духовной, информационной, 
экономической и политической 
агрессии как со стороны Запада, 
так и с Востока. Этот прессинг 
глобализации может привести в 
результате к чисто номинальной 
независимости и суверенитету 
государства. Угроза для 
национальной безопасности и 
казахстанской государственности 
вполне реальна. И как бы 
некоторым не казалась подобная 
угроза нереальной и более того 
утопической, тем не менее, 
она существует и по прогнозам 
подавляющего большинства 
современных казахстанских 
политологов и специалистов 
она вполне ощутима и имеет 
тенденцию усиления.

Судьбоносные вопросы 
будущего Астаны как одного 
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государства ЦАР – не участвуют в 
ЕАЭС: Узбекистан, Таджикистан, 
Туркменистан. Но вместе с тем, 
три государства Центральной 
Азии являются членами ОДКБ 
– Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан. Узбекистан 
неоднократно заходил и 
выходил из ОДКБ, окончательно 
приостановил свое членство в 
2013 г. Три государства – члены 
ВТО (Кыргызстан, Казахстан, 
Таджикистан), два – нет. Тюркский 
Совет (Совет сотрудничества 
тюркоязычных государств) 
объединял четыре из семи 
ныне независимых тюркских 
государств – (Азербайджан, 
Казахстан, Кыргызстан и Турцию). 
Недавно о намерении вступить 
в тюркский клуб объявил 
Президент Узбекистана 
Ш. Мирзиёев.  

Помимо всего прочего, 
Центрально-азиатский регион 
становится полем, где интересы 
Китая и России сталкиваются с 
интересами других субъектов 
– тюркского и исламского 
миров. Из тюркского вектора 
в силу этноязыкового фактора 
автоматически выпадает 
Таджикистан, но он также 
является частью мусульманской 

– Организация «Центрально-
Азиатское сотрудничество» 
(ОЦАС) – прекратило своё 
существование в 2005 году 
в связи с объединением с 
Евразийским экономическим 
сообществом (ЕврАзЭС). Такой 
шаг во многом был обусловлен 
тем, что в силу ряда объективных 
и субъективных факторов 
эта и предшествующие ей 
организации (ЦАС, ЦАЭС) 
оказались неспособными 
реализовать поставленные перед 
ними цели и задачи по развитию 
региональной кооперации. К 
тому же Туркмения изначально 
дистанцировалась от участия 
в данном процессе. После 
этого президенты центрально-
азиатских республик в полном 
составе самостоятельно, то 
есть без участия официальных 
представителей других 
государств и международных 
структур, собирались лишь 
28 апреля 2009 года в Алматы 
на Саммите глав государств – 
учредителей Международного 
фонда спасения Арала (МФСА).

На настоящий момент в 
регионе наблюдается интересная 
ситуация в экономической и 
военно-политической сферах. Три 



366

желающие подчинить развитие 
этих стран своему влиянию. 
Этими силами могут быть и 
исламские фундаменталисты, 
и ведущие игроки на мировой 
геополитической доске в лице 
России, Европы, США и Китая, а 
также региональные державы, 
такие как Турция и Иран. 

В условиях взаимного 
соперничества сверхдержав 
современному Казахстану важно 
будет не только балансировать 
на их взаимных интересах 
и противоречиях, но и как 
можно быстрее достичь статуса 
действительно независимого 
и экономически сильного 
государства.

Сырьевой характер 
национальной экономики 
при достаточно умеренных, в 
мировых масштабах, ресурсах, 
не позволяет надеяться 
на то, что наша страна в 
обозримом будущем сможет 
диктовать другим странам свою 
политическую волю, используя, 
как наши соседи по континенту, 
экономический шантаж. Про 
военное влияние даже говорить 
не приходится. Но наличие 
нефти и газа, геополитическое 
положение, а также курс 

уммы, что сближает его с 
регионом. Современный 
исламский мир многосубъектен, 
полиэтничен, расколот и 
разнопланов. Тем не менее, 
ислам изначально был и остается 
сейчас сильной идеологической 
системой, число последователей 
которой сегодня только 
увеличивается. 

С геополитической 
точки зрения государства 
Центральной Азии в 
настоящее время находятся 
в сложнейшем положении. 
Процесс этнополитогенеза 
центрально-азиатских народов 
далеко не завершен, в обществе 
и во властных структурах 
государств региона нет ни 
общепринятой идеологии, ни 
четкого понимания своего места 
в быстро меняющемся мире, ни 
представления о пути будущего 
развития. Хотя значительная 
часть населения центрально-
азиатских государств сохранила 
ощущение этнического и 
культурного единства, различий 
между ними гораздо больше, 
чем точек соприкосновения. 
Все это может стать теми 
рычагами, на которые могут 
эффективно надавить силы, 
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безусловно, включения 
Казахстана в орбиту той или 
иной державы или суперэтноса. 
Но какова степень реальности 
этой угрозы? Так ли она 
неминуема. Официальная власть, 
как представляется, надежды 
возлагает на применяемую ей в 
отношениях с другими странами 
политику многовекторного 
равновесия, которая в последние 
годы дала чрезмерный крен в 
сторону России. Как считает Д. 
Сатпаев, интерес Казахстана в 
том, что мы не должны идти в 
фарватере какого-то крупного 
геополитического игрока, нам 
не нужен «старший брат» – ни 
в лице России, ни в лице иного 
государства [5].   

Нельзя не согласиться с 
Д. Сатпаевым, что Казахстан 
позиционирует себя как 
евразийское, а не Центрально-
Азиатское государство. 

Тогда как Казахстан больше 
азиатская, чем евразийская 
страна, Казахстан – это часть 
тюркского мира и часть 
исламского мира. И это наша 
суть, наша судьба и наше 
предопределение. 

Поэтому Казахстан также 
должен обращать большее 

на центрально-азиатскую 
кооперацию дают Казахстану 
шансы достижения подлинной 
независимости. 

Так или иначе, но фактор 
тюркской идентичности, 
который, как считает Г. Телебаев, 
является базовым [3, с. 52] 
и фактор принадлежности к 
единой мусульманской умме 
все-таки сыграли свою роль. 
В Центральной Азии отныне 
складывается новая реальность. 
Как считает, М-А. Сыдыкназаров, 
Центральная Азия теперь 
сама должна конструировать 
свою новую региональную 
идентичность. До этого ее 
конструировали извне [4]. 

В качестве примера 
можно использовать опыт 
«Вышеградской группы» (Польша, 
Чехия, Словакия и Венгрия). 
Либо, как считает Д. Сатпаев, 
поучиться у Швейцарии – как 
выживать в окружении крупных 
и амбициозных государств и 
сохранять полный нейтралитет 
на протяжении столетий и двух 
последних мировых войн [5].

Волею исторической 
судьбы Казахстан оказался 
на перекрестке цивилизаций. 
В этих условиях есть угроза, 
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которым должно пересечь 
Евразию. Самые оптимальные 
маршруты – что с востока на 
запад, что с севера на юг – 
пролегают через Казахстан. 
Роль узлового центра на 
транспортных артериях сулит 
Казахстану головокружительные 
перспективы, в том числе 
в геополитическом плане. 
В истории много примеров 
того, как обретение контроля 
над грузовыми магистралями 
приводило к расцвету 
государств, а их утрата – к 
упадку. Столетия сменяются, но 
контроль над транспортом по-
прежнему остается важнейшим 
геополитическим фактором. В 
XXI веке Казахстану выпадает 
шанс стать если не мостом, то 
ключевым звеном нового моста 
между Западом и Востоком. 
Как отмечает В.А. Корецкий, 
«в современных условиях 
масштабные энергопроекты 
будут провоцировать 
международные конфликты. 
Газо и нефтетрубопроводы 
в нынешнем веке воспримут 
весьма двусмысленную 
(экономически прогрессивную 
и военно-политически 
провоцирующую) роль, которую в 

внимание на Центрально-
Азиатскую региональную 
кооперацию, чем активно 
включаться в ЕАЭС. Страны 
Центральной Азии должны 
усилить региональную 
кооперацию, чтобы не застрять 
в сырьевой периферийной 
зоне мировых экономических 
процессов. Это в немалой 
степени зависит от грамотно 
выстроенной региональной 
политики с участием самих 
государств Центральной 
Азии без посредников. По 
сути, речь идет о выживании 
стран региона в качестве 
самостоятельных экономических 
и политических акторов. Регион 
должен быть экономически 
конкурентоспособным и 
политически стабильным 
в условиях глобальных 
геополитических изменений [5].  

Собственно от евразийства 
как экономической политики нам 
никуда не деться. Умеренный же 
и прагматичный его характер 
диктуется трезвым взглядом на 
экономико-географический статус 
Казахстана. Поэтому с каждым 
годом все интереснее выглядят 
проекты трансконтинентальных 
транспортных коридоров, 
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