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АЛҒЫ СӨЗ
Тәуелсіздік алғаннан кейінгі отыз жыл мерзімде заманауи
Қазақстанның келбеті орнықты саяси және әлеуметтік құрылымы,
экономикалық даму мен қоғамдық қатынастардың серпінді үлгісі,
беделді және дәйекті халықаралық саясаты бар қуатты және тиімді
мемлекет түрінде сипат алды. Бүгінде артқа, 1990-шы жылдардың
басына көз жүгіртсек, тарих қадамы мен уақыт тынысы сезіледі.
Бұл тұрғыда қазіргі әлемдік тарихтың ең жарқын және тартым
ды саясаткерлерінің бірі ретіндегі Қазақстанның Тұңғыш Президенті –
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың қызметі сарапшылардың кең ауқымының
назарын өзіне аудартады. Бұл оның әлі де жалғасын тауып отырған сая
си мұрасын зерделеуге арналған кез келген зерттеулерді өзекті етеді.
Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Қазақстан
стратегиялық зерттеулер институты мен Қазақстан Республикасы
Сыртқы істер министрлігі бірлесе отырып, 2020 жылдың 30 қарашасы күні Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті –
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың көшбасшылық феномені мен рөлін талдау және оған қатысты кеңінен пікір алмасу, оның жаһандық және
тарихи үдерістегі халықаралық бастамаларының маңызын қарастыруға арналған «Нұрсұлтан Назарбаев: жаһандық деңгейдегі саясаткер» атты халықаралық конференция өткізді.
Қазақстан көшбасшысы КСРО ыдырағанға дейін көп уақыт
бұрын да шетелдік саясаткерлер мен сарапшылардың назарын өзіне
аударды. Н.Ә. Назарбаевтың әлемдік көшбасшылармен дәйекті және
сенімді байланыстарының басым бөлігі Қазақстан тәуелсіздігінің
алғашқы және ең жауапты кезеңіне жататыны назар аудартады, бұл
өз кезегінде шетелдік сарапшылардың көзқарастары мен бағалауларына әсерін тигізбей қоймады.
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Қазақстан Президентінің үлкен Джордж Буш, Цзян Цзэминь,
Маргарет Тэтчер, Гельмут Коль, Франсуа Миттеран және т.б. сол
секілді саясаткерлермен орнатқан қарым-қатынасы, әлемдік талдамалы және саяси ортада Қазақстанның жаңа басшысының бірегей
саясаткер екендігіне көпшіліктің көзін жеткізді. Бұл оны саясаткер
ретінде бағалауға да, сондай-ақ оның стратегиясымен байланысты
болжауларға да тиісінше әсер етті, олар сараптамалық ортадан саяси
шешімдер қабылдау саласына таратылды.
«Жаһандық деңгейдегі саясаткер» – Мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің «Ол тарихты жасайды» кітабында
Нұрсұлтан Назарбаевты нақ осылай атайды, ол Қазақстанның
Тұңғыш Президентінің еліміздің қалыптасуы мен егемендігін
нығайтудағы көрнекті рөліне тоқталады. Мемлекет басшысының
бұл ауқымды және нақты анықтамасы Қазақстанның астанасында
өткен халықаралық конференцияның атауына негіз болды.
Елбасы тұлғасының тарихи деңгейін түсіну, оның егеменді
Қазақстанды құру және халықаралық қоғамдастықтың толыққанды
мүшесі ретінде қалыптасуы жолында жасаған еңбегін бағалау үшін,
ең алдымен, халықаралық қатынастар деңгейінде де, сондай-ақ ел
ішіндегі реформаларды жүзеге асыру барысында да қазақстандық
көшбасшымен тікелей байланыста болған және бірге жұмыс істеген
адамдардың пікірлерін есту маңызды.
Халықаралық конференция жұмысына көптеген көрнекті шетелдік саяси қайраткерлер, бұрынғы мемлекет және үкімет басшылары, халықаралық ұйымдардың қазіргі және бұрынғы басшылары
қатысты. БҰҰ-ның экс-бас хатшысы, Жаһандық жасыл өсім институтының қазіргі президенті Пан Ги Мун, Еуропалық қайта құру және
даму банкінің (ЕҚДБ) бірінші президенті Жак Аттали, Түркияның
экс-президенті Абдулла Гүл, Ұлыбританияның экс-премьер-министрі Тони Блэр, АҚШ-тың экс-мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс,
ҰҚШҰ бас хатшысы Станислав Зась онлайн форматта сөз сөйледі.
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Қазақстан тарапынан халықаралық конференцияда танымал саяси және қоғам қайраткерлері мен дипломаттар форум
трибунасында сөз сөйледі: ҚР Парламенті Сенатының Төрағасы
Мәулен Әшімбаев, ҚР Мемлекеттік хатшысы Қырымбек Көшербаев,
ҚР Конституциялық Кеңесінің Төрағасы Қайрат Мәми, ҚР Парламенті Сенаты жанындағы сенаторлар Кеңесі төрағасының орынбасары Бірғаным Әйтімова, Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім
шаралары жөніндегі кеңес хатшылығының (АӨСШК) Атқарушы
директоры Қайрат Сарыбай, Назарбаев Университетінің президенті
Шигео Катсу, саясаткер және қоғам қайраткері Ермұхамет Ертісбаев.
Халықаралық конференция жұмысына ҚР Президенті
Әкімшілігі Басшысының бірінші орынбасары Дәурен Абаев,
Нұрсұлтан Назарбаев Қорының атқарушы директорының орынбасары Игорь Рогов, Қазақстанның бірінші Сыртқы істер министрі
Төлеутай Сүлейменов, Ұлттық Ғылым академиясының президенті
Мұрат Жұрынов, Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары, ҚХА хатшылығының меңгерушісі Жансейіт Түймебаев,
беделді отандық және шетелдік ғалымдар, сарапшылар мен саясаткерлер, ұлттық университеттердің, ғылыми-зерттеу институттары
мен талдау орталықтарының, ҚР Ұлттық Ғылым академиясының,
ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының, Қазақстан халқы
Ассамблеясының, «Атамекен» ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының,
Назарбаев Зияткерлік мектептерінің, үкіметтік емес ұйымдардың
ұжымдары қатысты.
Халықаралық конференцияның қорытындылары бойынша
барлық қатысушылардың баяндамалары ұсынылған осы материалдар жинағы дайындалды.
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Әшімбаев Мәулен Сағатханұлы
Қазақстан Республикасы
Парламенті Сенатының Төрағасы

Құрметті конференцияға қатысушылар!
Сіздерді келе жатқан мемлекеттік мерекеміз – Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президенті күнімен құттықтаймын!
29 жыл бұрын Қазақстан халқы тарихи таңдау жасап,
еліміздің Тұңғыш Президентін сайлады. Бұл тәуелсіздік жолындағы маңызды қадамдардың бірі болды.
Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан үлкен жетістіктерге
жетті. Ата-бабаларымыздың арманы орындалып, Қазақстан
іргетасы берік егемен, нағыз тәуелсіз мемлекетке айналды.
Мұның бәрі Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қажырлы еңбегінің нәтижесі екені сөзсіз.
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Әлем тарихын белгілі тұлғалар жазатыны белгілі. Тұтас
елдердің жеңістері мен жетістіктерінің жолы, ең алдымен,
олардың басшыларының ерлігінің, батылдығы мен қабылдаған шешімдерінің тарихы.
Нұрсұлтан Назарбаев елді басқарған кезде Қазақстандағы
ішкі жағдай өте күрделі болғанын бәріміз білеміз. Біз тәуелсіз
мемлекет құрудың күрделі сын-қатерінің алдында тұрдық.
ХХ ғасырдың 90-шы жылдарының басында әлеуметтік катаклизмдер мен азаматтық қақтығыстар посткеңестік
кеңістікті дүр сілкіндірді. Бізге аумақтық тұтастық пен тәуелсіздігімізді сақтауға ештеңе кепілдік бермеді.
Тұңғыш Президент бұл тығырықтан шығудың жолын
тауып қана қоймай, өзіне жүктелген тарихи миссияны асыра
орындады. Әлемдік практикада табысты мемлекеттерді құрудың дайын формулалары жоқ. Сондықтан Қазақстанға өзінің
даму стратегиясын әзірлеп, іске асыру қажет болды. Оның
басты мақсаты тәуелсіздігімізді нығайту болды.
Әлемдік тарих көрсеткендей, қиын-қыстау кезеңдер
мықты көшбасшыларды дүниеге әкеледі. Біздің еліміз үшін,
сөзсіз, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осындай тұлға болды.
Елбасына стратегиялық пайым, орасан зор ерік-жігер мен
күрделі жағдайларда ерекше және дұрыс шешімдер қабылдау
қабілеті тән. Елбасының жеке қасиеттері мен ішкі сенімі жас
мемлекеттің тағдырын шешкен бірқатар шешімдер үшін негіз
болды.
Ол Тәуелсіз Қазақстан мемлекетін құрып, егемендіктің
басты тіректерінің негізін қалады.
Біріншіден, шекара сияқты күрделі мәселе сауатты
шешіліп, халықаралық құжаттармен бекітілді.
Н.Ә. Назарбаев бірде: «Туған жердің тағдыры – елдің
тағдыры», – деді. Егер шекара мәселесі түпкілікті шешілмесе,
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мемлекеттің тәуелсіздігі белгісіз, ал болашағы бұлыңғыр болады. Мұны біз бүгін көріп отырмыз. Сондықтан Мемлекет басшысы дау-дамайға емес, елеулі дипломатияға сүйенді. Тұңғыш
Президентіміздің көрегендігінің арқасында біздің шекараларымыз түпкілікті анықталып, бекітілді.
Ата-бабаларымыздан қалған ұлан-ғайыр жер қазақ
халқының ең басты байлығына айналды.
Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік басқару институттарының заманауи үлгісін қалыптастырды. Еліміздің дамуына
жаңа серпін берген Конституциямыз қабылданды. Оған сәйкес мемлекеттік билік тармақтары қалыптасып, кәсіби қос палаталы Парламент, Үкімет және тәуелсіз сот жүйесі құрылды.
Жергілікті әкімдіктердің жұмысы ұйымдастырылды.
Осылайша, мемлекеттік басқару институттары жүйелендіріліп, әрқайсысының мақсаттары мен міндеттері нақтыланды. Егемендігіміз бен еліміздің негізін құрайтын Қарулы
Күштеріміз қалыптасты.
Экономикалық салада кешенді реформалар жүргізілді, экономикалық өсудің жоғары деңгейі қамтамасыз етілді.
Мемлекет басшысы бұл бағытта өте маңызды тарихи шешімдер қабылдады. Осылайша, Тұңғыш Президент бүкіл әлемге
танылған дамудың «қазақстандық жолын» айқындады.
Мемлекет басшысының дана шешімдерінің бірі астананы
көшіру екені сөзсіз. Сол кездегі экономикалық қиындықтарға
қарамастан, бұл шешім елорданы көшіре отырып, ұлы қазақ
тың жаңа дәуірге қозғалысының негізін қалаған нағыз стратегиялық қадам болды. Шынында да, елорданың өсіп-өркендеп,
гүлденуі жалпы Қазақстанның дамуына жол ашты. Ол еліміздің
абыройы мен беделін дәріптеп, барлық қазақстандықтарды
жаңа мақсаттарға жетелейді. Бүгінде елорда Отанымыздың
жүрегі, тәуелсіздігіміздің негізі, мемлекет дамуының нағыз
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тірегіне айналды. Жаңа елорда – Тұңғыш Президентіміздің табандылығы мен батылдығының жарқын мысалы.
«Тарихты талантты адамдар жазады» деген бар ғой.
Шын мәнінде, Мемлекет басшысының ел мүддесі үшін қабылдаған әрбір шешімі – ұлт тарихындағы жаңа тарау. Олардың ішінде Түркістан облысын құру және Түркістан қаласына
жаңа мәртебе беру туралы шешім маңызды болып табылады.
Түркістан – ежелгі заманнан бері қазақтар үшін қасиетті орын
және ұлттық рухтың өзегі. Ел дамуының жаңа кезеңінде оның
жандануы жалпы Қазақстанның гүлденуіне жаңа серпін береді. Біз қазірдің өзінде нәтижелерді көріп, сезініп отырмыз.
Түркістанның жаңғыруы – өткеннің үлгісімен жақсы болашаққа ұмтылудың жарқын мысалы.
«Мәдени мұра», «Рухани жаңғыру» бағдарламалары зор
маңызға ие. Тарихтан үлгі алу – өткенге жасалған қадам емес,
ұлттық кодты сақтаудың жарқын мысалы. Іс жүзінде ұлттық
коды жоқ мемлекет жоқ. Сондықтан осы салада Мемлекет басшысы ұлттық бірліктің кепілі ретінде батыл шешім қабылдауды ұмытпады.
Тұңғыш Президенттің шығармашылық пен жаңашылдықты ұштастыратын осындай стратегиялық қадамдарын
біздің сыртқы саясатымыздан да көруге болады. Елбасы
XX және XXI ғасырлар аралығында халықаралық қауіпсіздіктің жаңа архитектурасын құруға үлкен үлес қосқанын атап
өткен жөн. Ең алдымен, Қазақстанның Тұңғыш Президенті
90-шы жылдардың басында жас тәуелсіз мемлекет қауіпсіз
дігінің жаңа парадигмасын тұжырымдай алды.
«Қырғи қабақ соғыс» кезіндегі қалыптасқан ұстанымдарға сәйкес, ол әскери әлеуетті арттыруға және қару-жарақты нығайтуға, қару-жарақпен сес көрсетуге негізделмеген.
Оның негізгі қағидаттары ашықтық, диалог, сенім шаралары
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және өзара тиімді ынтымақтастық үшін ортақ тұғырнаманы
іздестіру болды.
Сондықтан Қазақстан әлемдегі төртінші ядролық әлеуеттен өз еркімен бас тартты. Мұндай қадамның алдында Семей
ядролық полигонының жабылуы орын алды.
Еліміздің Тұңғыш Президентінің осы стратегиялық
шешімдері көбіне-көп біздің одан әрі дамуымызды айқындап
берді. Олар Қазақстанның әлемдік қоғамдастықтың жауапты
мүшесі, өркениетті және сенімді әріптес екенін бүкіл әлемге
айқын көрсетті.
Нәтижесінде, елімізде Ресей, Қытай, АҚШ және басқа
елдермен сенімді және серіктестік қатынастар орнады.
Қазақстан жетекші әлемдік державалардан қауіпсіздік кепілдігін алды.
Біздің еліміз посткеңестік кеңістіктегі алғашқы мемлекет ретінде көршілермен, соның ішінде Ресей мен Қытаймен
шекараны межеледі.
Кейінгі жылдары Қазақстанның Тұңғыш Президенті
ядролық қаруды таратпау және қарусыздану саласындағы
бірқатар жаңа бастамалармен шықты. Олардың барлығы жаппай қырып-жою қаруынан азат әлемге біртіндеп қозғалуға
бағытталған.
Елбасы ұсынған қауіпсіздіктің жаңа парадигмасы осы
саладағы ауқымды бастамаларда – Шанхай Ынтымақтастық
Ұйымы мен Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары
кеңесінде көрініс тапты. Бұл ұйымдардың негізінде сенім,
өзара тиімді және тең құқықты ынтымақтастық қағидаттары
жатыр.
Осы жылдар ішінде Нұрсұлтан Назарбаев қақтығысушы
тараптар мен тұтас мемлекеттерді жақындастыру саясатын
дәйекті түрде іске асырды. Елбасының Орталық Азиядағы,
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ТМД-дағы, Сириядағы және басқа да өңірлердегі бітімгершілік әрекеттері халықаралық қоғамдастық тарапынан жоғары бағаға ие болды.
Еліміздің Тұңғыш Президентінің жаңашыл көзқарастары тағы бір маңызды сыртқы саяси бастаманың – Әлемдік
және дәстүрлі дін көшбасшылары съезінің негізін қалады. Осы
оқиғалардың тарихи мәнмәтінін еске салайын. 2001 жылғы
11 қыркүйектегі АҚШ-тағы террорлық акт көптеген елдерде
исламға қарсы пікірлердің өршуіне себеп болды. Кейіннен
Ауғанстанда, Иракта соғыс қимылдары басталды. Әлем белгісіздік пен хаос жағдайында болды. Христиан мен мұсылман
өркениеті арасындағы шешілмейтін қайшылықтар туралы
идеялар белең ала бастады.
Осындай жағдайда Елбасы кезекті рет маңызды және
стратегиялық қадам жасады. Ол барлық конфессиялардың
көшбасшыларын диалогқа және жаһандық сын-қатерлер мен
қауіптерге бірлескен жауаптар іздеуге шақырды. Қазақстан
бұл үшін моральдық құқыққа ие болды. Өйткені біздің еліміз
көпұлтты қоғамда ұлтаралық және дінаралық келісімнің пәрменді үлгісін қалыптастырды.
Елбасының Съезд шақыру туралы бастамасы көптеген
конфессиялар мен діни ұйымдар тарапынан қолдау тапты.
Біздің еліміздегі бірінші съезд 2003 жылы өтті. Форум жұмысына ислам, христиан, иудаизм, индуизм, буддизм және басқа
діндердің беделді өкілдері қатысты. Бүгінгі таңда алты Съезд
өткізілді. Алаң әлемде дінаралық толеранттылық, диалог және
өзара іс-қимыл идеяларын тарату үшін сұранысқа ие болды.
Нұрсұлтан Назарбаевтың пайымы, жаңашылдығы посткеңестік кеңістіктегі елдердің экономикалық қатынастарын
«қайта жандандыруға» мүмкіндік берді. 90-шы жылдары ТМД
аумағы күрделі проблемалар мен ыдырау аймағы болып қала
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берді. Осы үрдістерді өзгерту үшін Елбасы 1994 жылы посткеңестік кеңістіктегі жаңа еуразиялық жобаны дамыту туралы
өз көзқарасын ұсынды. Интеграцияның негізгі қағидаттары
тұжырымдалды. Бұл нақты тең құқылық, мемлекеттеріміздің
егемендігін, тәуелсіздігін құрметтеу және экономикалық
прагматизм.
Уақыт көрсеткендей, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамалары еуразиялық елдердің ұзақ мерзімді мүдделеріне сәйкес келеді. Бұл идеялар бірқатар уағдаластықтар
мен келісімдерде жүзеге асырылды. Оның ішінде 2014 жылы
Еуразиялық экономикалық одақ құрылды. ЕАЭО жұмысының
бес жылының қорытындысы бойынша ұйымның тиімділігі
туралы қорытынды жасауға болады. Елдеріміз арасындағы
сауда көрсеткіштері, инвестициялар көлемі өсуде, түрлі салаларда бірлескен жобалар іске асырылуда. ЕАЭО аясында әлі
көп нәрсе істеу керек екені сөзсіз. Осы орайда Қазақстанның
Тұңғыш Президенті іргесін қалаған тең құқықтық және прагматикалық ынтымақтастықтың негізгі қағидаттарын ұстану
маңызды.
Бүгінгі таңда әлемде, өкінішке орай, ірі державалардың қарама-қайшылығы мен санкциялар соғысы жалғасуда. Қолданыстағы қауіпсіздік жүйелері мен тетіктері жойы
лып барады. Жаңа айналымда және жаңа нысандарда қару
жарысы қайта басталуда. Мұндай жағдайда Елбасы ұсынған
қауіпсіздік парадигмасы қазіргі әлем үшін өзекті болып қала
береді.
Қауіпсіздік қару-жарақ есебінен емес, күштік кереғарлық
есебінен емес, ашықтық, диалог және ынтымақтастық үшін
ортақ тұғырнаманы іздестіру есебінен қамтамасыз етілуге
тиіс. Бұл қағидаттарды халықаралық деңгейде одан әрі ілгерілету үшін жұмыс істеу маңызды.
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Тұтастай алғанда, Қазақстанның Тұңғыш Президенті
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жаһандық бастамалары
ұзақ мерзімді перспективада XXI ғасырда жаһандық
қауіпсіздіктің берік іргетасын қалыптастыру жұмысын жалғастыратынына күмән жоқ.
Құрметті қатысушылар!
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың салиқалы саясатының
нәтижесінде Қазақстан бүкіл әлемде экономикасы мықты,
бірлігі мен жауапкершілігі жоғары ел болып танылды. Біздің
Тұңғыш Президентіміз салған сара жолдан ауытқымай, тәуелсіз елімізді мәңгі есте қалдыру және оның сабақтастығын
сақтау – баршамыз үшін құрметті міндет.
Баршаңызға табыс пен сәттілік тілеймін!
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Пан Ги Мун
БҰҰ-ның экс-Бас хатшысы,
Жаһандық жасыл өсу институтының президенті
(бейне жолдау)
Осындай белгісіздік, пандемия және бытыраңқылық кезеңінде біздің дәуіріміздің ірі саяси көшбасшыларының про
грессивті қызметі мен халықаралық ынтымақтастық барлық
адамдар үшін және жалпы біздің планетамыз үшін бейбіт, тұрақ
ты және гүлденген болашақ қалыптастыру үшін өте маңызды.
Осыған байланысты, бізге ортақ болашақты құруға
көмектесу үшін, өз уақытында ғаламдық бейбітшілік пен
қауіпсіздікті ілгерілетуге ықпал еткен ірі саясаткерлердің керемет көшбасшылығы танылған өткен сәттерді жеке алып қарау да өте маңызды.
Соңғы онжылдықтардағы осындай маңызды сәттердің
бірі – Қазақстандағы Семей ядролық сынақ полигонының сәтті жабылуы және кеңестік стратегиялық ядролық арсеналдан
өз еркімен бас тартуы болды.
Бұл адамзат үшін, біздің планетамыз үшін тарихи шешім
болған еді.
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Шынында да, 1991 жылдың 29 тамызында Елбасы
Назарбаев №409 көреген Жарлығын шығарып, жергілікті
тұрғындардың денсаулығы мен қауіпсіздігіне, қоршаған ортаға зиян келтірген, 500-ден астам жарылыс жасау үшін қолданылған полигонды жабу туралы маңызды шешім қабылдады.
Аймақтық және халықаралық қауіпсіздікті нығайтқан бұл
батыл қадам сонымен қатар Қазақстанның ядролық қарусыз
дану мен таратпау саласындағы жаһандық көшбасшылығының бастамасы болды, сондай-ақ сыртқы саясаттың табысты
болуына және жас ұлттың жаңа қалыптасып келе жатқан дип
ломатиясының жаңа биіктерге көтерілуіне ықпал етті.
Бұған сонымен бірге 2002 жылғы мамырдағы Ядролық
сынақтарға жаппай тыйым салу туралы келісімді ратификация
лау; 2015 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының
Ядролық қарусыз әлем құру туралы маңызды декларациясын қабылдауға бастамашылық ету, және де Біріккен Ұлттар
Ұйымына 29 тамызды Халықаралық ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл күні деп жариялауға жәрдемдесу кіреді.
Мен, Біріккен Ұлттар Ұйымының бұрынғы Бас хатшысы
ретінде шешуші көшбасшылық маңызды сәттерде жекелеген
халықтардың ғана емес, бүкіл әлемнің траекториясын өзгертуге көмектесе алатындығына бірнеше рет куә болдым.
Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, мен барлық жаһандық көшбасшыларға БҰҰ-ға жарқын әлемді – бұл ядролық
сынақтар мен таратуларға тыйым салынатын ғана емес, сонымен бірге біз ядролық қаруды толығымен жойған әлем
құруға көмектесу үшін күш-жігерін арттыруға шақырамын.
Мен Елбасы Назарбаевқа сол тарихи шешімі үшін, сондай-ақ Қазақстанның жарқын әлемді құруға көмектесу жолында жалғасын тауып жатқан күш-жігері үшін тағы бір рет
зор ризашылығымды білдіремін.
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Көшербаев Қырымбек Елеуұлы,
Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік хатшысы
Құрметті конференцияға қатысушылар!
Біз Сіздермен 1-ші және 16-шы желтоқсан – Қазақстанда
ерекше атап өтілетін Тәуелсіздік және Тұңғыш Президент –
Елбасы мерекелеріне таяу кездесіп отырмыз.
Қазақстандықтар үшін осы екі мерейлі мереке өзара
ұштасқан, халқымыздың асыл арманы мен үкілі үмітінің,
ең жоғарғы мұратының орындалуының бірегей, бір-бірінен
ешбір бөлінбес ұғымдары. Өйткені Н.Ә. Назарбаевтың сарабдал саясатының, халқымыздың ынтымағы мен бірлігінің
арқасында ата-бабаларымыздың ғасырлар бойғы арманы
орындалып Тәуелсіз ел болдық.
Өткен отыз жылда ғасырлық қыруар шаралар жүзеге
асты, Қазақстан Республикасы әлемде сыйлы да қуатты мемлекетке айналды, жас мемлекеттің ішкі және сыртқы сая
саты халықаралық қолдауға ие болды. Сондықтан біз үшін
Тәуелсіз Қазақстан мен Елбасы Н. Назарбаев – егіз ұғым!
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Осы конференцияға қатысуға ниет білдірген жас мемлекетіміздің, Елбасының тілектес достарына, әріптестеріне, замандастарына ризашылығымызды білдіреміз!
Ханымдар мен мырзалар!
Қымбатты достар!
Бүгінгі іс-шараның маңыздылығы мен өзектілігін қатысушылардың аса өкілетті құрамы да көрсетіп отыр.
Осы конференцияның мәртебелі қонақтарын – БҰҰ-ның
бұрынғы Бас хатшысы Пан Ги Мунды, Ұлыбританияның бұ
рынғы Премьер-Министрі Тони Блэрді, Түркияның бұрынғы
президенті Абдулла Гүлді, АҚШ-тың бұрынғы Мемлекеттік
хатшысы Кондолиза Райсты және бізге бейнебайланыс режимінде қосылатын басқа да қонақтарды жеке құттықтағым
келеді.
Жалпы, осындай күрделі кезеңде конференция жұмысына қатысқаныңыз үшін баршаңызға тағы да зор ризашылығымызды білдіреміз.
Бүгінгі таңда әлем өзінің әлеуметтік, экономикалық
және саяси дамуындағы іргелі өзгерістер кезеңіне аяқ басты
деп сеніммен айтуға болады.
Халықаралық қатынастардың архитектурасы тез өзгеріп
отырады, олардың контурлары қазір онша айқын көрінбейді.
Демография мен көші-қон, мәдени-гуманитарлық және
ғылыми-технологиялық салаларда, климаттық проблематикада елеулі процестер жүріп жатыр.
Олар көп бағытты үрдістермен сипатталады және
қазірдің өзінде бүгінгі және болашақ әлемнің құрылысына түбегейлі әсер етеді.
COVID-19 пандемиясы белгілі бір дәрежеде осы ауыр өзгерістерді тездетіп, бүкіл жаһандық қауымдастық үшін бірқатар жаңа қиындықтар туғызды.
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Ол әлемнің осындай төтенше жағдайларға дайын еместігін көрсетті, басқару, ұйымдастыру, экономикалық және әлеуметтік салалардағы елеулі кемшіліктерді ашты.
Біз адамзат тарихындағы ең қарама-қайшылықты және
күрделі кезеңдердің бірін бастан өткеріп жатырмыз.
Мұндай жағдайларда түбегейлі жаңа құралдар, үйлесімді
әлемдік құрылысты қалыптастыруға, жекелеген мемлекеттердің де, тұтас алғанда әлемнің де қауіпсіздігінің әлеуметтік
негіздерін нығайтуға деген жаңа көзқарастар қажет.
Сондықтан, менің ойымша, біздің дәуіріміздің көрнекті көшбасшыларының жетекшілігімен әр түрлі елдерде жинақталған мемлекеттік құрылыстың және халықаралық өзара
ықпалдастықтың прогрессивті тәжірибесін жан-жақты түйсіну қаншалықты маңызды екенін бәрі түсінеді.
Олар өз іс-әрекеттерімен, харизмасымен, ерік-жігерімен
тарихтың барысына шешуші әсер етеді.
Оларға әрқашан өз халқы үшін ғана емес, бүкіл әлем үшін
үлкен жауапкершілік жүктеледі.
Екі ғасыр тоғысындағы ұлы өзгеріс енгізушілердің осы
шағын шоғырына, сөзсіз, Қазақстанның Тұңғыш Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев та кіреді.
Қасым-Жомарт Тоқаев, Мемлекет басшысы, Нұрсұлтан
Әбішұлының көпжылдық серігі және оның стратегиялық бағытын жалғастырушы өзінің бір кітабында былай деп жазды:
«Бүкіл әлем дүниенің екі бөлігі – Еуропа мен Азия, екі өркениет
– Шығыс және Батыс, екі саяси жүйе – тоталитаризм мен демократияның қиылысында пайда болған «Назарбаев феномені»
туралы айтады».
Шынында да, егер сіз ауқымды ретроспективада қарасаңыз, әлемде мұндай деңгейдегі саясаткерлерді табу қиын.
Қазақстандағы барлық прогрессивті өзгерістер оның
есімімен байланысты.
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«Тарихтың соңы» және «өркениеттердің қақтығысы» туралы ұғымдар әлемде танымал болған дәуірлердің қиылысында,
құрлықтың алтыдан бір бөлігі күрт ыдырауды бастан кешірген
кезде, біздің еліміз іс жүзінде көптеген өзекті проблемалармен жалғыз қалған кезде, Қазақстанға батыл, тәжірибелі және
қоғамды біріктіруге қабілетті ұлттық көшбасшы қажет болды.
Елбасының феномендік көшбасшылығының арқасында
оның стратегиялық пайымы мен реформаторлық таланты,
болашақ көкжиегін кеңейту қабілеті арқасында Қазақстан
мықты мемлекет, бастамашыл және жауапты халықаралық
серіктес ретінде қалыптасты.
Елде Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін 1990-шы жылдардың бірінші жартысындағы әлеуметтік-экономикалық жаппай күйреу қысқа мерзімде еңсерілді.
Жаңа қоғамдық-саяси институттар құрылып, экономика
нарықтық жолға ауысты, іс жүзінде халықаралық байланыс
тар нөлден бастап орнатылды.
Осы бірінші кезектегі проблемаларды шеше отырып,
Нұрсұлтан Назарбаев шынайы көшбасшы және дана саясаткер ретінде келешекке арналған өршіл міндеттерді тұжырымдады.
1997 жылдың қазан айында ол халыққа «Қазақстан-2030»
стратегиясын таныстырды. Бұл ел дамуының ондаған жылдарға арналған шоғырланған және нақты көрінісі болды.
Стратегия мерзімінен бұрын және табысты орындалды, бұл
2050 жылға дейінгі жоспарлау көкжиегімен жаңа стратегия
лық құжатты әзірлеу және қабылдау үшін негіз болды.
Тұңғыш Президенттің теңдессіз қадамы, қуатты саяси
ерік-жігерінің, көрегендігі мен батылдығының көрінісі ретінде ел астанасын көшіруді атауға болады. Қысқа мерзім ішінде
Қазақстанның шетсіз-шексіз даласында заманауи мегаполис
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пайда болды, ол бүгінде өзінің шабыт берушісі мен сәулетшісінің есімімен аталады.
Елбасының басшылығымен болған еліміздегі жетістіктері туралы ұзақ айтуға болады. Нұрсұлтан Назарбаевтың
көшбасшылық феномені көп қырлы. Іс жүзінде ол Қазақстанның заманауи мемлекеттілігін құрды, елдің табысты және
ұзақ мерзімді дамуы үшін іргетасын қалады. Бүгінде осының
арқасында Қазақстанның көпұлтты халқы болашаққа сеніммен қарайды.
Нұрсұлтан Назарбаев әрқашан жаһандық ойлау деңгейі
мен ерекшеленді.
Оның Семей ядролық полигонын жабу туралы шешімі –
Одақ ыдырағанға дейін, сондай-ақ әлемдегі қуаты бойынша
төртінші ядролық арсеналдан бас тартуы ауқымды халықаралық резонанс тудырды.
Бұл қадам шын мәнінде тарихи қадам болды, ол Қазақстан
ды ядролық қаруды таратпау қозғалысының көшбасшысы етті.
Семей полигоны жабылғаннан кейін көп ұзамай бүкіл
әлемдегі барлық жерүсті және жерасты ядролық сынақтары
тоқтатылды.
Бұл полигондар отыз жылдан астам уақыт бойы үнсіз. Ал
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың сол тарихи Жарлығына
қол қойылған күн – 29 тамыз – БҰҰ Бас Ассамблеясының қарарымен Ядролық сынақтарға қарсы іс-қимылдың халықаралық күні болып жарияланды.
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің жаһандық және өңірлік қауіпсіздікті нығайту жөніндегі бастамалары кеңінен танымал.
1992 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясының 47-сессиясында
Нұрсұлтан Назарбаев Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім
шаралары кеңесін құру туралы бастама көтерді.

21

Бүгінгі таңда бұл бірегей халықаралық форум жиырмадан
астам мемлекетті біріктіріп, Азия құрлығындағы ынтымақтас
тықты, тұрақтылық пен қауіпсіздікті нығайтуға ықпал етеді.
1994 жылы ол Еуразиялық одақ құру идеясын жариялады. Өкінішке орай, сол кезде жүзеге асырылмады.
Алайда уақыт Қазақстанның Тұңғыш Президентінің
интеграциялық бастамаларының қажеттілігін айқын көрсетті. Ортақ нарығы 185 миллионнан астам адам болатын Еуразиялық экономикалық одақ 2015 жылдан бері жұмыс істеп
келеді және қолайсыз сыртқы экономикалық конъюнктураға
қарамастан серпінді дамуда.
Елбасы Шанхай Ынтымақтастық Ұйымын құруға және
дамытуға елеулі үлес қосты. Бұл халықаралық алаң 20 жылға
жуық уақыт бойы өзінің ықпалы мен беделін үнемі арттыра
отырып, тиімділігін көрсетіп келеді.
Қазақстанның Тұңғыш Президентінің бастамасы бойынша елордамызда он бір жылдық үзілістен кейін ЕҚЫҰ Саммиті
өткізілді.
Қазақстан астанасында тұрақты, үш жылда бір рет өткізілетін Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының
бірегей съездері кеңінен танымал. Олардың бастамашысы да
Нұрсұлтан Назарбаев болды.
Қазақстанның Тұңғыш Президенті әлемдік қоғамдастықта
шебер және беделді келіссөз жүргізуші ретінде танылды.
Нұрсұлтан Назарбаевтың бітімгершілік күш-жігерінің
арқасында көптеген өңірлік проблемалар шешілді немесе дипломатиялық арнаға ауысты. Атап айтқанда, бұл жерде Сирия
бойынша Астана процесі, Алматыдағы Иран мәселесі бойынша келіссөздер туралы айтуға болады. Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке араласуының арқасында 2015-2016 жылдары РесейТүркия қатынастарындағы елеулі дағдарыс шешілді.
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Жалпы, диалог пен сенім сияқты қағидаттар Қазақстанның сыртқы саясатының айрықша белгісіне айналды.
Халықаралық қатынастарда өсіп келе жатқан турбуленттілік пен болжамсыздық жағдайында мұндай жауапты тәсіл
одан да өзекті бола түсетінін көріп отырмыз.
Елбасының сыртқы тректегі барлық бастамалары бүгінде әлемдік экономика мен саясатты түбегейлі жаңарту үшін
қажет.
Олар Нұрсұлтан Назарбаевтың терең дүниетанымына
қанық, жасампаздық сипатқа ие және «ковидтен кейінгі»
даму мен жаңа сын-қатерлер дәуірінде ұлттардың жаһандық
қауымдастығының мүдделеріне сай келеді.
Құрметті қатысушылар!
Қазір Елбасының ұлт мүддесі және Қазақстанның
болашағы жолындағы игі бастамаларын Президентіміз
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жалғастырып келеді.
Саяси сабақтастық – мемлекеттегі тұрақтылық пен орнықты дамудың кепілі.
Бүкіл қоғам үшін мұның қаншалықты маңызды екенін
өздеріңіз жақсы білесіздер.
Ендеше, әрдайым еліміз аман, аспанымыз ашық болсын!
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Тони Блэр
Ұлыбританияның экс-Премьер-министрі
(бейне жолдау)
Мен үшін осы маңызды конференцияда сөз сөйлеу құрметіне ие болу үлкен мәртебе. 1990-жылдардың басында,
Кеңес Одағы ыдыраған кезде Қазақстанның бүгінгідей өркен
жайған елге айналатынына көп адам сенген жоқ. Елдің жетістігі мен тұрақтылығы көп жағдайда Президент Назарбаевтың
көшбасшылығына байланысты.
Алда күтіп тұрған барлық сын-қатерлер мен реформаларға қарамастан, қазіргі уақытта Қазақстан болашаққа сеніммен қарай алады. Президент Назарбаев әлем ұғынуы тиіс үш
өте маңызды нәрсе жасады.
Біріншіден, ол ядролық қарудан бас тартты, осының
арқасында Қазақстан өз ядролық арсеналын жойған жалғыз
ел болып саналады.
Екіншіден, Қазақстан мұсылман халқы басым ел бола
тұрып, діни толеранттықтың шамшырағы болып табылады.
Қазақстанда христиан және еврей қауымдарының арасында
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діни сенімі мен мәдениетіндегі айырмашылықтарға қарамастан жақсы қарым-қатынас орнатылды.
Үшіншіден, Қазақстан жаһандық алып мемлекеттер –
Қытай мен Ресейдің ортасында тұрғанына қарамастан, Батыс
тың сенімді әрі адал одақтасы болып келеді. Оған 11 қыркүйектегі оқиғалардан кейін көзім анық жетті.
Одан бөлек, Қазақстан экономикасы 1990-жылдардың
басынан бастап бірнеше есе өсіп, ұдайы жаңғыру үдерісінде тұр. Бұның бәрі маңызды жетістіктер. Сондай-ақ, жалпы
аймаққа және басқа елдер соңғы 30 жылда тап болған барлық қиыншылықтарға көз жүгіртетін болсақ, менің ойымша,
Қазақстан өзінің өткен жолын мақтан етіп, болашаққа
бастаған жолына да сеніммен қарай алатыны анық. Осының
бәріне қол жеткізу үшін үлгілі көшбасшылық қажет болды.
Сондықтан да, Назарбаев мырзаға өз құрметімді білдіру, мен
үшін үлкен мәртебе.
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Мәми Қайрат Әбдіразақұлы
Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің Төрағасы
Құрметті конференцияға қатысушылар!
Бүгінгі кездесуіміз Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті және Тәуелсіздік Күні қарсаңында өтуде. Бұл мерекелер Қазақстанда жаңа мемлекеттілік құру үрдісінің бас
талуын айшықтайтын өзара тығыз байланысты оқиғалар.
Отыз жылда Қазақстан мемлекеттіліктің белгілерін толық қалыптастырып, халықаралық қоғамдастықтың құрметті
әрі тең құқылы, мойындалған мүшесіне айналғанын мақтаныш сезімімен айта аламыз. Осы жетістіктерге жету жолында
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жасампаздық рөлі ерекше.
Президенттік басқару нысанының енгізілуі Республика
ның үдемелі дамуына тікелей негіз болғанын атап өткен жөн.
Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы іс жүзінде 1990 жылдың 24 сәуірінен бастау алды. Сол күні Республикада президент лауазымы енгізіліп, оған Нұрсұлтан Назарбаев
сайланды.
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Нұрсұлтан Әбішұлы сол уақыттың өзінде өз халқының
шынайы патриоты, тәжірибелі саясаткер, қоғамның даму
үрдісін ғылыми түрде жүйелі болжай білетін, жоғары деңгейдегі ұйымдастырушылық қабілеті Одаққа танылған тұлға еді.
Бұған қоса, ол қоғамның барлық салаларындағы жағдайды,
экономика мен саясатты, халықтың ішкі көңіл-күйін жақсы
білетін.
Егемен елдің тізгінін ұстаған күннен бастап, Қазақстанның Тұңғыш Президенті конституциялық заңдылықты сақтай
отырып, түбегейлі өзгерістерді жүзеге асыруға, мемлекеттің
экономикалық және әлеуметтік өркендеуін қамтамасыз етуге
бар күш-жігерін жұмсады. Осылайша ол барлық қиындықтарды жеңе білді. Оған тарих парақтары куә.
Республикамыздың тәуелсіздік дәуіріне қадам басуы
объективті түрде бұрынғыдан басқаша, конституциялық
құндылықтарға негізделген жаңа құқықтық жүйені талап
етті. Соған байланысты жиырмасыншы ғасырдың соңғы он
жылында Қазақстанда барлық базалық заңнамалық актілер
жаңадан жасақталды.
Мемлекеттік құрылыстың негізін салған алғашқы
конституциялық актілердің бірі 1990 жылғы 25 қазандағы
Қазақстанның Мемлекеттік егемендігі туралы декларация
болды. Оның қабылдануымен елімізді халықаралық деңгейде
тану процесі басталды. Декларация тәуелсіз елдің конституциялық паспортына айналды, Қазақстан халықаралық қоғамдастыққа тең құқылы субъект ретінде қабылдана бастады.
Елбасының конституциялық-құқықтық саясаты әуел бас
тан жалпыға бірдей танылған құндылықтар мен ұлттық дәстүрлерді ескеретін, мемлекеттіліктің негіздерін нығайту еді.
Қазақстанның конституциялық бірегейлігінің негізгі тіректері мен елдің эволюциялық дамуының принциптері
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1995 жылы 30 тамызда бүкілхалықтық референдумда айқындалып, онда Республиканың қолданыстағы Конституциясы
қабылданды.
Нұрсұлтан Әбішұлы әрқашан конституциялық-құқықтық
кеңістік аясында әрекет етті, осы жағдай еліміздің конституциялық-құқықтық саясатының барлық тұстарында шешуші
әрі позитивті күшке айналды.
Елбасы конституциялық-құқықтық саясатты әзірлеу
және оны жүзеге асыру барысында, Конституцияның, конституционализмнің мызғымас құндылығына әрқашан сенді және
өзінің сенімін үнемі жеке үлгісімен дәлелдеп отырды.
Мен, әртүрлі мемлекеттік лауазымдарда қызмет атқара отырып, Нұрсұлтан Әбішұлының жұмыс кездесулерінде,
кеңестерде сөйлеген сөздерін үнемі тыңдап жүрген басшылардың бірімін. Сол уақыттарда тағайыны және білімі бойын
ша заң саласының маманы емес адамның конституциялық
және құқықтық тақырып бойынша терең ұғымы мен көзқарастарына әрқашан таңданатынмын.
Конституциялық мәселелерді терең меңгере отырып,
Елбасы Конституцияның басты құндылықтарын, идеялары мен ережелерін айқындап, тіпті жекелеген нормалардың
мәтіндерін жатқа айтады. 1995 жылғы Конституцияның жобасы бойынша жұмыс барысында Тұңғыш Президент қолына қалам алып, бірқатар шетелдік конституцияны зерделеп,
Ата Заңның тұжырымдамалық құрылымдарын қалыптастыруға шешуші әсер етті.
Конституция талаптарын барынша сақтау, оның тұрақты
лығы мен серпінділігін қамтамасыз ету − Қазақстанның
Тұңғыш Президентінің ұстанымының негізі болып табылады.
Конституцияға өзгерістер тек ерекше қажеттілік туындағанда
және елеулі дәйектемелер болған кезде ғана жол берілді.
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Конституциялық реформалардың әрқайсысы қазақстандық қоғамның эволюциясымен тікелей байланысты болып,
уақтылы жүргізілді.
Елбасының тәуелсіздігіміздің бастапқы кезеңінде мәлім
деген конституциялық ұстанымы 2019 жылы орын алған жо
ғарғы биліктің ауысуы кезінде өміршеңдігін тағы бір растады.
Мемлекет басшысы өкілеттігінің ауысуы Конституцияның талаптарына қатаң сәйкестікте өтті.
2019 жылғы 19 наурызда Нұрсұлтан Назарбаев өзінің
халқына жолдаған үндеуінде: «Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің негізін қалаушы ретіндегі алдағы міндетім – билікке
басшылардың жаңа буынының келуін қамтамасыз ету. Олар
елімізді жаңғырту процестерін жалғастыратын болады», – деп
мәлімдеді.
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тарихи миссиясын
талдау кезінде атақты ғалым Джон Шаардың мына сөздері
ойға келеді. Джон Шаар «болашақ деген ұғым тек бара жатқан
жеріміз емес, ол − біз жасап жатқан құндылықтар. Жолдарды іздей бермей, оларды салу керек. Бұл процесс жасаушыны
да, оның тағдырын да өзгертеді» деген екен. Бұл терең ойдың
мәні Тәуелсіз Қазақстанның болашағын нөлден қалыптастыр
ған біздің Тұңғыш Президенттің жасампаз қызметіне тікелей
қатысты сияқты.
Өткен отыз жыл ішінде президенттік басқару нысаны бекіп орнықтырылды. Президенттік институттың және
Тұңғыш Президенттің ерекше рөлінің арқасында Қазақстан
халықаралық қоғамдастықтың танымал әрі танылған мүшесіне айналды. Бізді әлемнің ең дамыған отыз елінің қатарына
кіру жөніндегі стратегиялық мақсатқа қол жеткізу жолында
үлкен жұмыс күтіп тұр. Бұл бағытта Нұрсұлтан Әбішұлының
өзі мен еңбектері әлі де шешуші рөл атқара беретін болады.
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Жак Аттали
Еуропалық қайта құру және даму банкінің
бірінші президенті (ЕҚДБ)
(бейне жолдау)
Мен Президент Н. Назарбаевпен 30 жыл бұрын, тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу кезеңінде, Қазақстан толыққанды мүшесі болған Еуропалық қайта құру және даму банкі
құрылған уақытта кездестім. ЕҚДБ – Қазақстан өзінің дауыс
беру құқығы бар, толық мүшелікке ие болған алғашқы халықаралық мекемелерінің бірі болды. Бұл осы 30 жыл ішінде
Президент Назарбаевпен бірнеше рет кездесудің және оның
нарықтық экономикаға негізделген қазіргі заманғы демократиялық, әлеуметтік және экологиялық тұрғыдан саналы, өз
институттарын жаңарту жолындағы мемлекет ретіндегі елді
дамыту ұстанымымен, жігерімен, оның қабілеті және тәжірибесімен танысудың тамаша мүмкіндігі болды.
Мен үшін Сараптамалық-консультативтік кеңестің мүшесі болу және Қазақстан Конституциясының ережелерін
дайындауға көмектесу үлкен мәртебе болды.
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Мен сондай-ақ Президент Назарбаевтың халықаралық қызметінен және оның саяси көрегендігі, келіссөздерді
бақылауда ұстау және өте қиын жағдайда әрекет ету қабілеті
тұрғысынан өте қысқа мерзімде әлемдегі ең дана адамдардың
біріне айналуынан қатты әсер алдым.
Ресей, Қытай, Иран және басқа елдермен көршілес орналасқан Қазақстан секілді елді басқару үшін дипломатиялық әрі әлеуметтік үлкен әлеует пен дағды қажет. Президент
Назарбаев осы дағдыларға ие, соның арқасында ол салмақ
ты шешімдер қабылдай алды, оның бірі – елдің бас қаласын
Астанаға көшіру және әлемдегі ең мықты сәулетшілердің
көмегімен ғажайып, сонымен қатар қонақтар үшін көруге, ал
тұрғындар үшін өмір сүруге жағымды әлеуметтік қалаға айналдыру болды.
Сондай-ақ, Президент Назарбаевтың даналығының
арқасында Қазақстанға тікелей қатысы жоқ мәселелер бойынша Қазақстанда ашық және жабық форматта көптеген халықаралық келіссөздер жүргізілуде. Өте қиын жағдайға түскен
келіссөз жүргізушілері қонақжайлылықпен қабылданып, президент Назарбаевтың ақыл-кеңестерін алады. Қазақстан – болашағы зор ел. Президент Назарбаев азиялық және де батыстық көптеген әлемдік өркениеттердің бастауларына оралып,
мемлекетті жаңадан тұрғызды. Мен оған бар жақсылықты
тілеймін және оның елге және бүкіл әлемге қалдырған мұра
сы келешек ұрпаққа жетеді деп сенемін. Бұл мұра – елді көркейтуге, өркениетті мемлекет, жаңа институттар құруға, тоталитарлық режимнен демократиялық режимге бейбіт жолмен
көшуге болатындығын айқындайды. Сондай-ақ, барша халықты, оның ішінде, әсіресе, болашағы мемлекеттік басқарудың басымдығы болып табылатын кейінгі ұрпақты қамтитын
модернизацияны жүзеге асыруға болатындығын дәлелдейді.
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Сарыбай Қайрат Шораұлы
Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңес
(АӨСШК) Хатшылығының атқарушы директоры
Құрметті мырзалар мен ханымдар!
Бүгінгі айтулы күні – Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті күніне байланысты осындай өкілдік форумда сөз сөйлеуге шақырғаны үшін конференция ұйымдастырушыларына ризашылығымды білдіруге рұқсат етіңіз. Бүгінгі жиналыстың тақырыбы өте өзекті және ауқымды, оны
спикерлер құрамының – мемлекет және үкімет басшыларынан
бірқатар халықаралық ұйымдардың басшыларына дейінгі деңгейі дәлелдейді. Осыған байланысты өз сөзімді Қазақстанның
Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңесті
шақыру туралы бастамасына арнағаныма шын қуаныштымын,
Кеңестің отыз жылдығын таяуда, 2022 жылы атап өтпекпіз.
Елбасының бұл бастамасы ашық, транспарентті, инклюзивті, эволюциялық және халықаралық құқықтың жалпыға бірдей танылған қағидаттарына негізделген өңірлік
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қауіпсіздік архитектурасы бойынша диалогқа арналған Азия
платформасының іргетасын қалады, ол мемлекеттер үшін
бейбіт қатар өмір сүруге жағдай жасайды және мемлекеттер
халықтары бейбітшілік, еркіндік және өркендеу жағдайында
өмір сүретін болады.
АӨСШК құрамы 15 құрылтайшы мемлекеттен 27-ге дейін
өсті және мүше мемлекеттердің жиынтық аумағы әлем халқының жартысынан астамы тұратын Азия құрлығының шамамен
90%-ын қамтиды. АӨСШК-ке мүше мемлекеттердің үлесіне
әлемдік ЖІӨ-нің 50%-дан астамы және жаһандық экономикалық өсудің үштен екісі тиесілі.
2002 жылы Алматыда өткен АӨСШК бірінші Саммитінен
бастап мемлекет және үкімет басшылары деңгейінде тұрақты
негізде 5 кездесу өткізілді. Әрбір осындай кездесудің жұмысы
тиісті Декларацияның қабылдануымен аяқталды, онда Саммиттерге қатысушылар форумның қазіргі заманғы халықаралық қатынастардың маңызды аспектілеріне қатынасын білдірді. Жоғары деңгейдегі кездесулердің тиімділігі Азиядағы
жалпы, жан-жақты, кооперативті, тұрақты, бөлінбейтін және
барлығына тең қауіпсіздікті қалыптастыруда АӨСШК-нің
айтарлықтай әлеуетін көрсетеді.
Қазақстан, Түркия, Қытай және Тәжікстанның төрағалық
етуімен тиісті кезеңдерде АӨСШК-те экономикалық, экология
лық, гуманитарлық өлшемдерде, сондай-ақ жаңа қауіп-қатерлерге қарсы күрес саласында және әскери-саяси өлшемде сенім
шараларын іске асыру бойынша орасан зор жұмыс жүргізілді.
2006 жылдан бастап АӨСШК хатшылығы жұмыс істейді, оның құрамында әртүрлі уақытта Қазақстан, Қытай,
Ресей, Үндістан, Түркия, Иран, Тәжікстан дипломаттары
төрелік етті. 2018 жылы Хатшылық толығымен Нұр-Сұлтан
қаласына көшірілді.
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Бизнес-форум мен Іскерлік кеңестің, Үкіметтік емес
ұйымдар форумы мен Жастар Форумының отырыстары,
АӨСШК Талдамалық құрылымдарының платформалары
құрылып, үнемі өткізіліп тұрады.
Осылайша, бірізді эволюциялық даму нәтижесінде
АӨСШК толыққанды ұйым сипатына ие болды.
Кеңестің бастамадан бастап, қазіргі жағдайға дейінгі дамудың өткен елеулі жолына көз жүгірте отырып, менің
ойымша, АӨСШК-тің негізін қалаушы – Елбасын айқын көрсететін 2019 жылғы Душанбе Саммитінің Декларациясында
жазылғандай бірқатар маңызды сәттерін атап өтуге рұқсат
етіңіз.
1. Елбасының саяси көрегендік қасиеті. Өткен ғасырдың сонау 80-90-шы жылдары Нұрсұлтан Назарбаев жаһандық даму процесінде Азияның рөлі едәуір өскен биполярлы және монополярлы құрылымнан полиорталыққа дейінгі
халықаралық қатынастар жүйесінде елеулі ілгерілеуді болжап
қана қоймай, бірқатар халықаралық бастамаларды көтерді,
олардың бірі АӨСШК құру болды. Мен Қазақстанның Тұңғыш
Президентінің әлемдік көшбасшылармен жүргізген көптеген
келіссөздерін бақыладым, онда теңдестірілген және, тиісінше, неғұрлым демократиялық әлемдік құрылымның қажеттілігі талқыланды.
2. Елбасының сыртқы саяси дүниетанымы оның БҰҰ
Жарғысы мен оның негізгі ережелері орталық рөл атқаратын халықаралық құқық қағидаттарына деген терең сенімі
мен берік ұстанымына негізделеді. Нұрсұлтан Назарбаев бейбітшілікті, қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз етуге қатысты көпжақты амалдардың берік жақтаушысы бола
отырып, әрдайым қарама-қайшылықтарды дипломатиялық
жолмен реттеуді, терроризмге және өзге де жаңа қатерлер
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мен сын-тегеуріндерге қарсы күресте күш-жігерді халық
аралық үйлестіруді, ұлттың өркендеуі мен игілігі жолындағы
сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуді, қоршаған
орта проблемаларын шешу үшін үйлестірілген халықаралық
өзара іс-қимылдың қажеттілігін жақтады.
3. Нұрсұлтан Назарбаевтың тағы бір маңызды қасиеті
оның бірізділігі болып табылады. Елбасының бірқатар бас
тамалары және оның мультилатерализмді берік ұстануы
негізіндегі нақты әрекеттері халықаралық қатынастардың
жаһандық проблемаларын шешудегі орташа өлшемді мемлекеттердің рөлі туралы дипломатия теориясы мен практикасына елеулі үлес қосты. Бірінші кезекте, бұл Нұрсұлтан Назарбаевтың ядролық қаруды жаппай жоюға, өңірлік, континенттік
және жаһандық деңгейдегі интеграциялық бастамаларға, азаматтық және мемлекетаралық жанжалдарды реттеудегі табысты медиаторлық қызметке бағытталған дәйекті саясаты.
Өкінішке орай, конференция регламенті бұл тезисті егжейтегжейлі көрсетуге мүмкіндік бермейді, өйткені Елбасының
халықаралық медиация саласында жасаған оқиғалары мен
географиясының қарапайым тізімі ғана жеке симпозиумдарды өткізуді талап етеді.
4. Тағы бір маңызды ерекшелігі – жаңашылдық. Елбасы
ның үндеулері және оның ғылым мен технологияға, әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуға инновациялар енгізу саясаты баршаға мәлім, бірақ Нұрсұлтан Назарбаевтың
сыртқы саясатқа да бірқатар инновациялар енгізгені анық.
Кез-келген жаңашылдық – бұл өзекті мәселелерді шешуге жаңа
тәсілдерді енгізу әрекеті, бірақ ескіні бұзу немесе толығымен
жоққа шығару арқылы емес, атап айтқанда өткен тәжірибені
терең түсіну мен талдау негізінде жаңа идеяларды дәйекті түрде жүзеге асыру. Нұрсұлтан Назарбаевтың жаһандық
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дипломатия саласындағы инновацияларының бір мысалы
2004 жылы Алматыда өткен екінші министрлік кездесуінде
АӨСШК сенім шараларының каталогын әзірлеу және қабылдау
болып табылады. Бес өлшемде келісілген сенім шаралары туралы дәл осы құжат Азия мемлекеттерінің халықаралық қатынастар тарихындағы форумның негізгі міндетін іске асырудың
алғашқы серпінді құралы болды.
Құрметті конференция қатысушылары!
Дәйектілік пен болжамдылық, сонымен бірге тарихи
және өзекті тәжірибені тыңғылықты талдауға негізделген батыл инновациялық тәсілдер, сондай-ақ саяси көрегенділік
қасиеті, менің ойымша, саяси көшбасшылар мен мемлекеттік қайраткерлер және олар өкілдік ететін ұлттар мен халықаралық ұйымдар тарапынан Елбасына терең сенімнің басты құрамдас бөлігіне айналды. Ал шын мәнінде – бұл сенім
Нұрсұлтан Назарбаевтың жаһандық деңгейдегі саясаткер
екенін халықаралық деңгейде мойындауға ұласты. Конференциямыздың алдыңғы спикерлері атап өткен Ұлы Дала елінің –
Қазақстанның қонақжай жеріндегі халықаралық кездесулер
(ТМД және ЕурАзЭҚ, АӨСШК және ЕҚЫҰ, ШЫҰ және ИЫҰ
саммиттері, әлемдік және дәстүрлі діндердің рухани көшбасшыларының съездері, Иранның ядролық бағдарламасы бойынша алматылық кездесулер және Сириядағы реттеу жөніндегі Астана процесі және т. б.) немесе Қазақстанның Тұңғыш
Президентінің қатысуымен өтетін өзге де халықаралық форматтар (БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіндегі төрағалық, ядролық қауіпсіздік жөніндегі саммиттер, Украинадағы және оның айналасындағы дағдарысты реттеу жөніндегі Минск процесі
және т.б.) бүгінгі күні, Қазақстан үшін ғана емес, халықаралық
қоғамдастық үшін атаулы оқиғаға орай біздің кездесуіміздің
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тақырыбын айқындайды. Менің ойымша, АӨСШК аясында өткен жылы Душанбеде өткен АӨСШК 5-ші саммитінде
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ұсынған форумның негізін қалаушы ретінде Нұрсұлтан Назарбаевтың орталық рөлімен Даналар кеңесін құру туралы бастама да кеңеске
мүше елдердің лайықты бағасын табады.
Қорытындылай келе, конференция ұйымдастырушылары мен қатысушыларына бастамадан бастап Азиядағы
өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің қалыптасуына дейінгі эволюция мысалында Елбасы, Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президенті, Жоғары Мәртебелі
Нұрсұлтан Назарбаев мырзаның мультилатералдық дипломатияның жаһандық жүйесіндегі және халықаралық қауіп
сіздіктің өзекті проблемаларына көпжақты көзқарастарды
дамытудағы рөлі туралы өз ойларымен бөлісуге мүмкіндік
бергені үшін тағы да ризашылығымды білдіргім келеді.
Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, Сіздерге және
ауқымды онлайн-аудиторияға көңіл бөлгендеріңіз үшін
алғыс білдіруге және Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті күнімен құттықтауға рұқсат етіңіздер!
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Абдулла Гүл
Түркия Республикасының экс-Президенті
(бейне жолдау)
Ұзақ саяси өмірімде және 7 жылдық президенттік қыз
метім кезінде, құрметті Назарбаев мырзамен бірге етене
жақын жұмыс істеу мүмкіндігім болды және мен оны жақынырақ таныдым. Арамызда берік достық орнады.
Осы тұрғыда мен ол кісі туралы ойымды үш тармақта
түйіндегім келеді.
Біріншіден, ХХ ғасырдың ең маңызды саяси оқиғаларының бірі болып табылатын Кеңес Одағының ыдырауы кезеңінен бастап, құрметті Назарбаев мырза бүгінгі тәуелсіз, дамыған, заманауи Қазақстанның Тұңғыш Президенті ретінде
қазақ халқына көреген Ұлы көшбасшы бола білді.
Тұңғыш президент ретінде ол шекаралары шегеленген,
тұрақты және сенімді мемлекет құрды. Қазақстанның ресурс
тарын өте тиімді пайдалана отырып, ол Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік жағынан қуатты мемлекет ретінде
Орталық Азияда тұрақты даму мен өрлеуін қамтамасыз етті.
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Ол әсіресе білімге, ғылымға үлкен мән берді және соңғы
ширек ғасырда Қазақстанның жаңа ұрпағының отандық және
шетелдегі ең үздік білім-ғылым ордаларында білім алуына
жағдай жасап, оларды болашаққа дайындады.
Ол мықты және нарықтық еркін экономиканы қалыптас
тырып, осы ретте Қазақстан Азияның жұлдызы жарқыраған
елі ретінде әлем назарын өзіне аударды.
Әрине, мұндай ел халықаралық алаңдарда да үлкен беделге ие болды және көптеген халықаралық бастамаларға ұйытқы болды, жетекшілік етті.
Екіншіден, мен өте маңызды, сондай-ақ бұл өте сирек
ерекшелік туралы атап өткім келеді. Құрметті Назарбаев өзі
нің ең мықты кезеңінде яғни саяси жағынан тұғыры биік кезеңде, қазақ халқының және бүкіл мемлекеттік институттардың қолдауы мен адалдығына ие бола тұра, елінің болашағы
үшін үлкен кемеңгерлік және парасаттылықпен президенттік
қызметінен өз қалауымен бас тартып, жаңа буынның жолын
ашты.
Бұл – саяси тарихтағы сирек кездесетін оқиғалардың бірі.
Қазақ халқының бұл шешімді әрдайым зор ризашылықпен өз
жадында сақтайтынына сенімдімін.
Назарбаев мырза елінің өз даму жолымен демократиялық елге айналуына, демократиялық құндылықтарға
деген сенімнің артуына және парламенттік жүйенің
күшеюіне, билік тармақтары арасындағы теңгерімді орнықтыруға бар күшін салды. Халықаралық саясатты терең түсінетін
шебер саясаткер ретінде Назарбаев бұл қадамдарды саналы
түрде жасады. Ол, расында да, ардақтауға лайық бірегей тұлға.
Үшіншіден, құрметті Назарбаев мырза – Түркі әлемін
жүрегімен сезініп, оған ақыл-ой, парасатымен қызмет еткен
қайраткер. Мен мұны өзім куә болған адам ретінде айтып
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отырмын. 2010 жылы Түркі кеңесін бірге құрдық. Мен оны
күллі Түркі әлемінің ақсақалы деп мәртебе тұттым.
Құрметті Назарбаев мырзаның сарабдал саясатында,
Түркі әлемінің алдымен мәдени-гуманитарлық және экономикалық, содан кейін саяси ынтымақтастықта болуы – оның
ең басты мұрат-мақсаты. Осы тұрғыда, Қазақстан әрқашан
барлық игі бастамалардың ұйытқысы болып, әрдайым қолдау
көрсетіп келеді.
Осы айтылғандардың барлығын жақыннан көріп-білген
адам ретінде, өз ойыммен тағы бір рет бүкіл жұртшылықпен
бөліскім келді.
Аса мәртебелі, құрметті бауырыма зор денсаулық, амандық пен есендік тілеймін. Мен қазақ халқының болашағы
баянды және жарқын болатынына сенімім мол. Түрік-қазақ
қатынастары да, Түркі әлеміндегі Қазақстанның өз алдына
бөлек орныда әрдайым тұғырлы, күшті бола берсін, өрлеп өркендей берсін!
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Әйтімова Бірғаным Сарықызы
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты жанындағы
Сенаторлар кеңесі төрағасының орынбасары

«Нұрсұлтан Назарбаев: жаһандық деңгейдегі саясаткер»
халықаралық конференциясының
құрметті қатысушылары!
Cіздерді мемлекеттік мереке – Тұңғыш Президент –
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев күнімен құттықтауға рұқсат
етіңіздер.
Өз сөзімді Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы
Тоқаевтың: «Тарихтың өзі көрнекті тұлғаларды қалыптастырады. Бірақ мұндай көшбасшылар тарихты жасайды» сөзімен
бастағым келеді:
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев нақ осындай деңгейдегі
тарихи тұлға!
Қазақстандықтармен тағдыры бір – Елбасы, Ұлт Көшбасшы – отыз жыл ішінде заманауи Қазақстанды қалыптастыра алды – мемлекеттік институттар құрылды, мемлекеттік
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басқару тетіктері құрылды, таяудағы 30 және одан да көп
жылға арналған мақсаттар, орнықты экономикалық даму
стратегиясы айқындалды, «Мәңгілік Ел» ұлттық коды ұсынылды және сыртқы саяси басымдықтар нақты белгіленді.
Бұл күндері және одан кейінгі жылдары Тұңғыш
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына көптеген маңызды және қызықты сөздер айтылады.
Бірақ, Елбасының басшылығымен Тәуелсіз Қазақстан
ның 30-дан астам тарихи жетістіктеріне көз жүгіртсем,
Тұңғыш Президенттің Қазақстан Республикасы Тәуелсіздік
алғаннан кейінгі келесі үш маңызды бастамалары мен әрекеттерін алға қояр едім. Бұл:
- Семей ядролық полигонының жабылуы,
- ядролық арсеналдан ерікті түрде бас тарту,
- мемлекеттік шекараны халықаралық-құқықтық рәсімдеу.
1991 жылғы 29 тамызда Тұңғыш Президенттің Жарлығымен Семей ядролық полигоны жабылғаны жалпыға
мәлім. Нұрсұлтан Назарбаевтың бір жарым миллион халқы
бар аймаққа қырық жылдан астам уақыт бойы қайғы-қасірет
пен ауру әкелген ядролық сынақтарды біржақты тәртіппен
жабу туралы осы батыл шешімі тек өз елінде ғана емес, бүкіл
әлемде құрметке ие болды.
Бұл шешім жас, әрі әлі де таныс емес елдің – Қазақстанның әлемдік кеңестікке ядролық қарудан азат ел мақсатымен
интеграциялануы үшін алғашқы қадам болды.
БҰҰ-ның бұрынғы Бас хатшысы Пан Ги Мун Президент
Н. Назарбаевты «Семей полигонын жабу және ядролық қарудан бас тарту жөніндегі батыл шешімі үшін. Бұл нақты тәуелсіздікті жариялаудың көрнекі қадамы болды» деп атап өтті.
Шабыт іздеуде олар (ядролық державалар) осы мемлекеттің
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мысалына назар аударуы керек. Бұл сөздер бұрынғы полигонның Ground Zero-да айтылды.
Тұңғыш рет ядролық қаруды иеленуден өз еркімен бас
тартқан Президент Назарбаевтың беделін (ал бұл әлемдегі
төртінші атом арсеналы) жаңа Қазақстанның бейбітшіл және
сындарлы басшысы ретінде айқындады. Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаев ядролық держава мәртебесінен бас тартып қана
қоймай, АҚШ, Ресей, Қытай, Ұлыбритания және Францияның
бес ядролық державасынан елдің қауіпсіздігіне теріс кепілдік
беруді талап еткенін атап өткен жөн.
Осы жерде Вашингтондағы өткен алғашқы келіссөздерінің бірінде айтылған келісім туралы Қ.К. Тоқаевтың сипаттамасын келтіргім келеді: «Қазақстанның ядролық мәртебеден бас тартуы жас мемлекетті саяси мойындау, ауқымды
экономикалық ынтымақтастық және оған халықаралық аренада көмек көрсетуге алмастырылды. Бұл қазақстандық басшының алғашқы жеңісі болды».
Халықаралық қоғамдастық жаһандық қауіпсіздікті қам
тамасыз етуде Назарбаевтың бірізділігін ерекше атап өтті.
Тұңғыш Президенттің ұсынысы бойынша – Семей полигонын жабу күні – 29 тамыз БҰҰ БА қарарына сәйкес
ядролық сынақтарсыз халықаралық күн болып жарияланды
(2009 жылғы желтоқсан, 64/35). Қарар ядролық сынақтардың
салдары мен ядролық сынақтарға тыйым салу туралы қоғамдық хабардар болуға шақырады.
Семипалатинск, ал қазіргі Семей қаласында Орталық
Азиядағы ядролық қарудан азат аймақ туралы шартқа қол
қойылды. Бұл солтүстік жарты шардағы алғашқы ядролық қарусыз аймақ. Президент Назарбаев толық моральдық құқыққа
ие бола отырып, ОА үлгісін ұстануды және Таяу Шығысты
«ядросыз аймақ» деп жариялауды ұсынды.
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Мен Тұңғыш Президентімізді халықаралық ұйымдар
басшылары мен шет мемлекеттер басшыларының қалай
қабылдағанына бірнеше рет куә болдым. Олар Н.Ә. Назарбаевқа
ядролық қаруды таратпау жөніндегі жаһандық процестің
белсенді қатысушысы ретінде құрмет көрсетіп, оның дәйектілігі мен қауіпсіздік саласындағы серіктестігі үшін алғыс білдіреді.
Елбасының жақсы жеке қарым-қатынас орната білуі,
харизмалық табиғаты мен баурап алу қасиеті елге жағымды
имидж әкеліп қана қоймай, сонымен қатар ұлттық мүдделердің игілігін де арттырды.
Ядролық қауіпсіздік жөніндегі әйгілі Жаһандық Саммит
барысында Мемлекет басшысы «Ядролық қарусыз әлемнің
жалпыға ортақ декларациясын» әзірлеп, қабылдауды ұсынды.
БҰҰ-ға мүше елдермен көптеген консультациялар мен пікірталастардан кейін дипломаттар БҰҰ БА декларациясының
жобасын енгізе алды және осындай маңызды құжат қабылданды. Нұрсұлтан Назарбаевтың беделді әрі бірізді жаһандық
көшбасшы ретіндегі беделі осындай бастаманың қолдауына
ие болғаны сөзсіз.
Қазақстанда төмен байытылған уранның халықаралық
банкін құру және МАГАТЭ-мен қол қойылған келісім – бұл
Назарбаевтың әлемдік қауіпсіздікке қосқан кезекті үлесі.
Қазақстанның БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес
мүшелігіне сайлануы (ОА-дағы алғашқы мемлекет) бұл елдің халықаралық деңгейдегі беделінің өсуін, әлемдегі күрделі
мәселелер мен қақтығыстарды қарау кезінде оның көшбасшысының болжамдылығы мен төзімділігіне деген сенімін
растаудың дәлелі.
Қазақстанның мемлекеттік шекарасын делимитациялау туралы, сондай-ақ шекараларды демаркациялау туралы
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халықаралық құқықтық құжаттарға қол қою және күшіне енуді басты жетістіктер, дәлірек айтқанда, Тұңғыш Президент –
Елбасының жетістіктері деп санауға болады. Бұл мемлекет
аумағының тұтастығының кепілі. Бүгінде біздің сыртқы шекараларымыз – тату көршілік пен ынтымақтастық шебі.
Нұрсұлтан Назарбаевтың халықаралық және өңірлік
қауіпсіздікті нығайтуға қосқан батыл үлесі туралы айта
келіп, халықаралық беделі ел ішіндегі ұлттық өрлеуде көрініс
табатынын ерекше атап өткен жөн. Бұл өзара байланысты
процестер. Қазақстан халықаралық аренада өзінің бірегей
субъектілігін сөзсіз бекітті.
Ағылшын жазушысы Джонатан Айткен Тұңғыш Прези
денттің саяси өмірбаяны туралы өз кітабында былай деп
жазды: «Қазақстанның жетістіктері Нұрсұлтан Назарбаевсыз
мүмкін болмады... Бұл біздің заманымыздың ең жарқын және
үлгі боларлық өмірбаяндарының бірі». Онымен келіспеу мүмкін емес.
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Станислав Зась
Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы (ҰҚШҰ)
Бас хатшысы
(бейне жолдау)
Бүгінгі таңда елдеріңіз Орталық Азияның көшбасшысы
болып, осы аймақтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде маңызды
рөлі атқарады. Республика көптеген сәтті реформалардың үлгісі ретінде танылды. Елде әлеуметтік келісім, тарихи және мәдени дәстүрлер сақталуда. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың
30 жылдық көшбасшылығы кезінде Қазақстанның жалпы ішкі
өнімі 6 есе өсті. Азаматтардың әл-ауқаты да жақсарды. Осының
бәрі, әрине, Қазақстан халқынының жетістігі және көбіне ол
елдеріңіздің Тұңғыш Президентінің еңбегі.
Құрметті достар, Сіздердің жетістіктеріңіздің кейбір
мысалдары таң қалдырарлық. Мен бірнеше рет Қазақстан
Республикасының астанасында болдым. Бүгінде ол қазақстандықтардың барлығы өмір сүруге талпынатын, өте көрікті, заманауи, жайлы, қарқынды даму үстіндегі мегаполис.
1994 жылы осы сайын даладағы орасан күрделі құрылыстың
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сәтті болашағына көп адам сене қойған жоқ. Бүгінгі таңда
Қазақстан Республикасының астанасы тың жердің маржанына айналды, және бұл маржанның атын қазақстандықтар –
Нұр-Сұлтан деп бекер қоймаған. Көзі көргендердің, осы жерде
тұрғылықты тұрғындарының айтуынша, кей кезде қыс аязы
50 градусқа дейін жететін бұл байтақ дала қазірде әлдеқайда
жылына түскен.
Тұңғыш Президент – Жоғарғы Бас қолбасшысының басшылығымен заманауи, жақсы жабдықталған, жоғары деңгейде білім алып, дайындалған қарулы күштер жасақталды. Олар
тәуелсіздіктің кепілі мен сенімді қорғаны ғана емес, Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының ұжымдық қауіпсіздік
жүйесі күштері мен құралдарының да ажырамас бөлігі болып табылады. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының қалай құрылғаны барлығымыздың есімізде. Қазақстан
және Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жеке өзі 1992 жылы
Ташкентте негізге алынатын құжат – «Ұжымдық қауіпсіздік
туралы шартқа» қол қойып, осы ұйымның іргетасын салған
еді. 2009 жылы Н. Назарбаевтың бастамасымен Ұжымдық
шұғыл әрекет ету күштері құрылды. 2014 жылы ҰҚШҰның барлық мүше елдері үшін сыртқы агрессиядан сенімді
қорғаны болып табылатын ұжымдық әуе күштері құрылды.
Нұрсұлтан Әбішұлы қашанда ұйымымыздың және жалпы
ұжымдық қауіпсіздік жүйесінің кешенді әрі жан-жақты дамуы
үшін барын салды.
Қымбатты конференцияға қатысушылар!
Мен, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентінің еңбегінің арқасында жүзеге асқан, барлығымыз үшін
өте маңызды көптеген шаралар тізімін жалғастыра аламын.
Мүмкіндікті пайдалана отырып, мен жеке дүниелер туралы сөз қозғағым келеді. Нұрсұлтан Әбішұлының менің
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тағдырымдағы жеке үлесі туралы. Өмірде барлығы тағдыршешті шешімнен басталады. Қазақстанның Тұңғыш Президентінің бастамасымен 2013 жылы қабылданған ҰҚШҰ-ның
Бас хатшысы қызметінің ротациялық ауысу механизмі дәл
осындай шешім деп ойлаймын. 2018 жылы осы қызмет Беларусь
Республикасына өтті. Мен Нұрсұлтан Әбішұлына осы
қызметке тағайындау барысында менің кандидатурамды қолдап, оның алдындағы жеке кездесуімізде айтқан жылы сөздері
мен игі тілектері үшін шексіз алғысымды білдіргім келеді.
Құрметті конференцияға қатысушылар!
Бүгінде, көп жағдайда Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президентінің арқасында, Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы Еуразия кеңістігінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін халықаралық, көпфункционалды, аймақтық саяси
құрылым ретінде қалыптасты. Нұрсұлтан Әбішұлының саяси
беделі біздің ұйымның дамуы ісіне бұдан былай да қызмет
ететініне сенімдімін.
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Шигео Катсу
«Назарбаев Университеті» ДББҰ Президенті

Құрметті Сенат Төрағасы және
Жоғары мәртебелі қатысушылар!
Ең алдымен, Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлын, Тұңғыш
Президент күнімен құттықтауға рұқсат етіңіздер.
Назарбаев Университетінің атынан біз Елбасымызға
шын жүректен алғысымызды білдіреміз.
Сонымен қатар, осы форумның барлық қатысушыларын
құттықтағым келеді. Бүгін біздің мекеменің атынан сөз сөйлеу мен үшін үлкен мәртебе.
Менің баяндамам үш бөлімнен тұрады: біз пайымнан
шындыққа қалай өттік, Назарбаев Университетінің дамуына
мүмкіндік берген не, біздің алдағы бағытымыз қандай.
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Пайымнан шындыққа
2006 жылдың аяғында, Қазақстан тәуелсіздік алғаннан
кейін 15 жыл өткен соң, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ұлтқа үндеуінде тек Қазақстаннан ғана емес, көршілес өңірлер мен алыс
шетелдерден болашақ көшбасшыларды дайындайтын әлемдік
деңгейдегі университет құру жоспары туралы жариялады. Бұл
университет мың жыл бұрын философия, ғылым және технологиялардың тірегі, сондай-ақ жақын және алыс шетелдер мен
халықтарының тартылыс орталығы болған Орталық Азияның
ағартушылық қызметін жандандыруы керек болатын. Елбасының 2050 жылға арналған пайымында университет мүлде
жаңа қоғам дамуының іргетасы болуға тиіс еді. Мен оның жаңа
университеттің, кейіннен оның атымен аталған университеттің нысанын, мазмұны мен бағытын көре алатын жалғыз адам
болғанына сенімдімін.
Төрт жылдан кейін оның пайымдауы нақты сипатқа ие
бола бастады – 2010 жылдың жазында Назарбаев Университеті өзінің ашылуын мақтанышпен жариялады. 500-ге жуық
жалынды және жігерлі талапкерлерден тұратын бірінші топ
Назарбаев Университетінің (НУ) Foundation бағдарламасына
сол жылдың күзінде түсті, ал 2015 жылы бірінші түлектерді
бітіруін тойладық. Биыл Назарбаев Университеті 10 жылдық мерейтойын атап өткен кезде студенттер саны 6200-ден
астам адамға өсті, бұл 300-ге жуық докторантты қоса алғанда, 13 есе көп. Алты жыл ішінде 4700 түлек, бүгінгі студенттер мен түлектердің жалпы саны 11000-ға жақындады және
олардың барлығы НУ ДНҚ бойына сіңірген. Олар – сенімді
болашақ көшбасшылар мен жаңғыртушылар, олар Елбасының
Қазақстанды әлемнің 30 жетекші елінің біріне айналдыру
жөніндегі халыққа қойған сын-тегеурінін өз мойнына алады,
сондай-ақ әлемдік проблемаларды шебер шешеді.
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Назарбаев Университеттің студенттері мен түлектері
Қазақстанда да, шетелде де сапалы білім мен ғылыми зерттеу
лердің символы болып табылады. Оларды халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті және әлемнің үздік университеттері
мойындайды. Біздің бакалавр дәрежесінің бес иегерінің екеуі оқуын жалғастыруда және олардың өршілдігінің арқасында елдің ғылыми-зерттеу инфрақұрылымы дамиды. НУ-дың
бес түлегінің үшеуі университетті STEMM (медицинаны қоса
алғанда) пәндері бойынша дәрежелермен аяқтады, бұл ретте
бес түлегінің екеуі – қыздар. НУ түлектерін сыни ойлау және
проблемаларды шешу дағдылары, бастама білдіруге дайын
болу, шығармашылық әлеует пен ынталандыру, командада жұмыс істеу және әртүрлі жағдайларға бейімделу қабілеті
үшін жұмыс берушілер жоғары бағалайды.
НУ-дың ерекше мақтанышы – бұл зерттеу жұмысы: 4300ге жуық ғылыми басылымдар жарық көрді, оның ішінде 700-ге
жуығын студенттер жазған. Дәйексөздің ықпалы әлемдік орташа
көрсеткіштен 25 пайызға жоғары – мұнда НУ Қазақстанда жетекші орын алады. НУ зерттеулерінің үштен бір бөлігі үздік 10 халықаралық рецензияланған журналдарда жарияланады. Біздің
зерттеушілерге берілетін көптеген жеке марапаттарға қосымша,
Назарбаев Университеті үшінші жыл қатарынан Қазақстанның
жарияланымдарының көшбасшысы болып танылды.
Осы зерттеу көрсеткіштерінің арқасында НУ қазірдің
өзінде ТМД-ның үздік университеттерінің ондығына және
Орталық және Шығыс Еуропаның үздік жиырма университеті
қатарына кіреді.
НУ Медицина мектебі жетекші халықаралық әріптестермен тығыз ынтымақтастық жасайды және Қазақстанның
басқа да медициналық университеттері үшін эталондық үлгі
болып табылады.
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Назарбаев Университетінің инновациялық кластері ұлттық экономиканың дамуына ықпал ететін өнімдердегі ғылыми зерттеулердің нәтижелерін практикада қолдану үшін,
сондай-ақ жас кәсіпкерлер мен стартаптар үшін толыққанды
экожүйе құру үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Біз технологиялық кәсіпорындардың жаңа буыны студенттердің, түлектердің, профессорлардың және НУ Технопаркінің әртүрлі
серіктестерінің зияткерлік қызығушылығының және олардың
тәуекелге баруға дайындығының арқасында қаншалықты
қарқынды дамып келе жатқанын көреміз.
Осы онжылдық кезеңде орын алған керемет оқиғалардың барлығы жоғары білім беру саласындағы халықаралық
сарапшылардың НУ-ды «жылдам дамып келе жатқан университеттер» қатарына – тез дамып келе жатқан және халықаралық беделге ие болғысы келетін жаңа университеттердің
шағын тобына қосуына әкелді. Үш жыл бұрын НУ Шығыс Азия
да, Оңтүстік-Шығыс Азияда және Араб түбегінде орналасқан
15 жетекші азиялық университеттерден тұратын эксклюзивті
«Азия университеттері альянсының» негізін қалаушылардың
бірі болды. АУА серіктестері – Цинхуа университеті, Токио
университеті, Сингапур Ұлттық университеті сияқты академиялық орталықтар және басқалары.
Назарбаев Университеті (І) академиялық еркіндік пен
дербестікке, (II) оқыту, оқу және ғылыми зерттеулердің симбиозына және (III) жетістіктерге, мінсіздік пен артықшылыққа
негізделген, бұрынғы кеңестік кеңістікте табысты қазіргі заманғы университеттің моделіне айналғанын атап өту маңызды.
Университет Қазақстанның жоғары білім беру жүйесін жаңғыртуға жүйелі ықпал ете бастады; ол жас ұрпақ үшін шамшырақ болды; және ұлттың ойлау жүйесін жаңартты. Жалпы, ол
Қазақстанды жаңғырудың символы ретінде танылады.
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Мұндай жылдам дамуға мүмкіндік берген не?
Мұның бәрі Елбасының Назарбаев университетінің негі
зін қалаушы ретіндегі мызғымас көзқарасы мен қолдауынан,
сондай-ақ беделі «Болашақ» бағдарламасының беделімен са
лыстырылатын осы жаңа университетке деген көреген үмітінен басталды. Осының барлығы толық саяси және қаржылық
қолдауды қамтамасыз етті және «Назарбаев Университеті»
мәртебесі туралы» заң ретінде кеңінен танымал, осы университетке академиялық еркіндік пен институционалдық дербестік берген айрықша қолайлы құқықтық негіз қабылдауға
алып келді.
Нәтижесінде НУ жоғары білікті халықаралық және жергілікті профессорлар мен ғалымдарды, еліміздің ең қабілетті
студенттері мен талантты жетекшілерді тарта алды. Ал, мен
заманауи кеңістікті ұйымдастыруға керемет мүмкіндік алдым. Әрине, біздің ерекше дамуымыз қоғамның барлық мүшелерінің қажырлы еңбегі мен адалдығына негізделген. Мен
ұзақ марафонды 100 метрлік жүгіруге айналдырғанымыз үшін
алғыс айту үшін сөзімді жеткізе алмаймын.
Мен сондай-ақ жетекші халықаралық университеттерден таңдалған біздің стратегиялық әріптестерімізге зор құрмет
көрсетемін. Біздің өміріміздің алғашқы жылдарынан бастап
олардың қолдауы бізге институционалды дамуды тездетуге көмектесті. Бұл қатынастар тең серіктестікке айналады деп
үміттенеміз.
Бірінші күннен бастап НУ екі қағиданы берік ұстанды:
(I) негізгі бағдарламалардан бастап, студенттер НУ-ға тек
еңбегімен ғана түседі – басқа ешқандай амалдар қолданылмайды; және (II) академиялық мінсіздік пен артықшылыққа
деген толық міндеттеме зерттеу университетін құруға негіз болды. Бұл екі қағиданы қоғам толығымен қабылдауы
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үшін бірнеше жыл қажет болуы мүмкін, бірақ олар бүгінде
толықтай қабылданған және НУ дәрежесі халықаралық беделге ие болуының себебі болып табылады. Осы қағидаларды қатаң сақтаудың тағы бір артықшылығы – НУ студенттері
барлық аймақтардан, мектептердің барлық түрлерінен және
табысы әртүрлі отбасылардан келуі.
Бұл ДНҚ жиынтығы біздің түлектерімізге тән қасиет. Біз
студенттерге әртүрлілікті бағалауды, жеке ерекшеліктерді
ескеруді және әртүрлі көзқарастарды қабылдауды үйретеміз.
Бұл жерде осы елдегі қоғамның этникалық, тілдік, діни және
қазіргі заманғы алуан түрлілігін мойындау, сондай-ақ басқа
адамдармен ашық, адал және құрметпен қарым-қатынас жасау туралы айтылып отыр. Ал, бұл білім мен дағдыларды қалыптастыру ғана емес. Біз жақсы құндылықтарды алып жүруге және елдің болашақ көшбасшыларына қалың жұртшылыққа
қызмет етудің маңыздылығын үйретуге мүдделіміз. Біздің
студенттер өте жауапты; олар жаңа кәсіпорындар, жаңа жұмыс орындары және басқалар үшін мүмкіндіктер ашу арқылы
қоғамға қызмет етуге дайын. Көбісі әлеуметтік кәсіпкер болуға шешім қабылдады, мысалы, біреуі ерекше қажеттіліктері
бар балаларға арналған мектептер салуға, біреу таза суды тегін өткізуге немесе ауыл мектептерінде қазақ тілінде математикадан сабақ беруге шешім қабылдады.
Біздің алдағы бағытымыз қандай?
Жалғасып жатқан COVID-19 пандемиясы біздің жоспарларымызды өзгертті – наурыз күнінен бастап біз толықтай
онлайн оқытуға көшуге мәжбүр болдық. 750-ге жуық курстар
онлайн режимінде өткізіледі, бұл профессорлар мен оқытушыларды өз сабақтарын жүргізуде бейімделуге, төселуге
және жаңа дағдыларды үйренуге мәжбүр етеді.
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Біз оқытудың осы жаңа әдісіне бейімделуге ұмтылып
жатқан студенттерімізді өте жақсы түсінеміз. Студенттер
өздерінің құрдастарымен және профессорларымен берік байланыс орнатудан, сондай-ақ өмір бойы достық қарым-қатынас орнатудан тұратын студенттік өмірдің маңызды тәжірибесінен айырылғандықтан қиналады. Әлеуметтік өзара
қарым-қатынастан бас тарту қажеттілігіне байланысты үмітсіздік сезімі байқалады. Біздің студенттер кампусқа тезірек
орала алады деп үміттенеміз.
Алайда, бұл мәжбүрлі ауысу жаңа технологияларды енгізуді және деректерге негізделген ортаға көшуді жеделдетті. COVID-19 және оның әсерін азайтуға арналған көптеген
пәнаралық зерттеулер пайда болады: НУ зерттеу мысалдарына эпидемиологиялық болжау моделін жасау, осы өзгермелі ортадағы қауіпсіздік хаттамаларын анықтауға арналған
«Бағдаршам» эмпирикалық жүйесі, дәрі-дәрмектерді әзірлеуге қатысу, вакцинаны жасауға қосқан үлесі және клиникалық
сынақтарға дайындық, сонымен қатар экономикалық әсерді
талдау кіреді.
Біздің алдымызда көптеген міндеттер тұр: біз әлемнің
жетекші университеттерінің қатарын толықтырғымыз келеді және солай етуіміз керек, ал бұл оқыту саласында да, сол
сияқты зерттеулерде де одан әрі мойындау мен бедел дегенді
білдіреді. Басымдық әр түрлі бағдарламаларды да, бүкіл мекемені де аккредиттеу болып табылады. Біз алдымызға алдағы
он жылға өршіл мақсаттар қойдық, оның ішінде бүкіл әлем
мойындаған университеттердің 10-20% қатарына кіруді мақсат етеміз.
Бізде АҚШ, Франция және Жапония сияқты елдерден,
Африкадан, сондай-ақ көрші елдерден келген студенттер
бар. Бірақ біз болашақ көшбасшыларымыз осындай талантты
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құрдастарымен және басқа елдердің болашақ көшбасшыларымен таныс болып, өмір бойы байланыс орнатуы үшін НУ
студенттік құрамын одан әрі интернационалдандырғымыз
келеді. Біз «Болашақ» бағдарламасының осыған ұқсас тәжірибесін Нұр-Сұлтан қаласына көшіруді жоспарлаймыз.
Деректер негізіндегі революциялық технологиялар мен
құралдарды бізге ғана емес, бүкіл елге жұмыс істету үшін
НУ алдында ұзақ жол тұр. Алайда, үлкен деректер, машиналық оқыту, жасанды интеллект, ақылды қала тұжырымдамалары, 4.0 индустриясы жоғары білімнің осы үлкен жетістіктерге қалай бейімделуі керек және университеттер қандай
артықшылықтар ұсына алады деген мәселені көтереді. Бұл
сын-тегеуріндерді НУ өзіне қабылдайды.
Университеттің он жылдық өмірі жаңадан жүруді үйренген және кейде мұздағыдай тайғанақтайтын адамға ұқсайды.
Біз өз мақсаттарымызға жету үшін жүгіруді және біз кездесетін
кедергілерді жеңуді үйренуіміз керек екенін білеміз. Жылдам
дамып келе жатқан өзгергіштік, белгісіздік, күрделілік және
түсініксіздік әлемінде жүйелер мен процестердің беріктігі
қысқара береді. 10 жыл бұрын бізге қызмет еткен нәрсе келесі он жылда бізге қызмет ете алмайды. Осы қиындықтарды
ескере отырып, екі жыл бұрын біз жас әріптестеріміздің басшылығымен жалпы университеттік трансформация бағдарламасын іске қостық.
Біз Қазақстанның жетекші университеттерімен ынтымақтастық пен білім және озық тәжірибе алмасуға бейілділігімізді растайтынымызды атап өту маңызды. Біз әріптес
сапалы зерттеу университеттерінің мықты желісін құрғымыз келеді, сол арқылы әлемді бағындырып, оларды өзімізге шақырып, олар Қазақстанның жаңа ұрпағын танып-білуін
қалаймыз. Біз өз дарындарымызды жоғалтып аламыз деп
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алаңдамай, халықаралық таланттар мен ақыл-ойларды
тартқымыз келеді. Біз халықаралық таланттарды өзімізге
тартқымыз келеді.
Біз сіздерді Елбасымыздың, біздің негізін қалаушының
көзқарасы мен арманын жүзеге асыратын жолға қосылуға
шақырамыз.
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Кондолиза Райс
АҚШ-тың экс-Мемлекеттік хатшысы
(бейне жолдау)
Мен Америка Құрама Штаттарынан, ғаламшардың арғы
бетінен өзім құрметтейтін және ұзақ жылдар бойы танитын
Назарбаев мырзаға шын жүректен сәлемімді жолдаймын.
Президент мырза, – мен Сізге әрқашан осылай деп айтамын, –
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күнімен
құттықтаймын!
Баршаңыз білетіндей, Президент Назарбаев тәуелсіз
Қазақстанның Тұңғыш Президенті атанып, елдің дамуы үшін
жол бастады. Тұңғыш президенттер әлбетте жол көрсетуші
болады. Америкалықтардың жолы болды – біздің бірінші
президентіміз Джордж Вашингтон еді, ол американдық құндылықтардың біздің болашақта қол жеткізген істеріміздің негізіне айналатынын білді. Ядролық қаруды көптеген мемлекеттер қалдыруға ниеттенген шақта одан бас тарту, ғажайып
елорда Астананы салу туралы шешімді қабылдау, билікті жаңа
басшылыққа шынымен бейбіт түрде табыстау туралы шешім
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қабылдау – бұның бәрі Тұңғыш Президенттің сүйген елі –
Қазақстан үшін жасаған жақсылықтары. Ол елдің қарқынды дамуы үшін шешуші рөл атқарды және бүкіл әлемге үлгі
болды.
Сондай-ақ, профессор ретінде мен Қазақстанда Назарбаев
құрметіне аталған университеттің бар екеніне ризамын, өйткені жас қазақстандықтар және әлемнің басқа елдерінен келіп,
бұл жерде білім алатындар оның есімін және еңбегін әрдайым
біліп, бағалайтын болады.
Мен өзім өте жақсы көретін және барғанды ұнататын
елім – Қазақстанға бару мүмкіндігін асыға күтемін және
Сізбен келесі жолы кездесемін деп үміттенемін. Сіздерді
Қазақстанның Тұңғыш Президенті күнімен құттықтаймын!
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Ермұхамет Ертісбаев
Қазақстан Республикасының саяси және қоғам қайраткері
Соңғы болып сөйлеу оңай емес, менің айтқым келгеннің
барлығы, осыған дейінгі барлық баяндамаларда айтылды. Әр
сөйленген сөзден кейін мен өзімде бір абзацты, тіпті екеуін
де сызып тастап отырдым. Бір жағынан, бұл керемет, өйткені
біз бәріміз пікірлеспіз, және ғажап та емес, өйткені мұнда
отырғандардың бәрі ұзақ жылдар бойы Назарбаевтың командасында әр түрлі лауазымдарды атқарды және оның барлық
алып күш-жігерін жақын жерден көрді.
Мен бүгінгі тақырыпқа ұлы орыс марксисті Георгий
Плехановтың «Тарихтағы тұлғаның рөлі туралы мәселеге»
атты әйгілі жұмысының призмасы арқылы жүгінуді ұйғардым. Бұл жұмыстағы негізгі түйіні мынадай: «Ықпалды тұлғалар өздерінің ақыл-ойы мен мінезінің ерекшеліктері арқылы
оқиғалардың жеке көрінісін және олардың кейбір жеке салдарын өзгерте алады, бірақ олардың жалпы бағытын өзгерте
алмайды».
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Н.Ә. Назарбаевтың тамаша өмірлік және саяси жолын
зерттей отырып, өмірде және дүниежүзілік тарихта, біздің
еліміздің тарихында барлығы қалай болғанда да алдын-ала
анықталған деп қабылдау өте қиын. Назарбаев, барлық баяндамашылар дұрыс атап өткендей, өзі тарихты жаратты,
ықпалын тигізді, оқиғалар жасады, дамудың жалпы бағытын
өзгертті. Оның керемет харизмасы қайнаған энергиясы және
темір ерік-жігерімен үйлесіп, оған тек оқиғалардың траекториясын өзгертуге ғана емес, айтарлықтай әсер етуге мүмкіндік берді, тағы да қайталаймын өзгерту арқылы тарихтың барысына ықпал етті.
Естеріңізге сала кетейін, 1984 жылы Назарбаев КСРО-дағы
одақтық республиканың ең жас премьер-министрі болған кезде, ол туралы сол кездегі сарапшылар тобында Қазақстанның
болашақ басшысы ретінде айтқан болатын. Оның харизмасы
мен магнетизмі бүкілодақтық саяси аренада күшті әсер қалдырды. Назарбаевпен кем дегенде бір рет сөйлескендердің
барлығы, егер оның адами қабілетінен тыс қабілеттері туралы
болмаса да, кез келген жағдайда оның ерекше дарынына, еркіне, батылдығына және оған берілген рөліне сенді. Харизма
мен кәсібилік тұрғысынан Назарбаев Одақтың ыдырауы қарсаңында басшы лауазымына кез келген әлеуетті кандидаттан
жоғарырақ болды. Макс Вебер саясаткер харизма элементінсіз,
сол сияқты кәсіби біліктіліксіз мүлдем дәрменсіз деп сендірді.
Жоғарыда аталған жұмыста Плеханов: «Тарихтағы ұлы
тұлғалардың рөлі туралы айта отырып, біз әрқашан белгілі бір
оптикалық алдаудың құрбаны боламыз. Жеке күш – бұл асыра
сілтеп айтылған, өйткені біз оны алға тартқан және қолдаған
барлық әлеуметтік күштерді оның есебіне жатқызамыз». Сонда
бұл жерде қандай күшті меңзеп отырмыз? Әрине, бұл ширек
ғасырдан астам уақыт бойы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты
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қолдаған көпұлтты Қазақстан халқы, ал 1991 жылдың 1 желтоқсанында біздің халқымыз өзінің көшбасшысына осындай қуатты карт-бланш берді: халықтың тоқсан сегіз пайыздан астамы
өз көшбасшысын бірауыздан қолдады деп айтуға болады. Міне,
Назарбаевтан дербестендірілген жаппай ерік білдіруді көрген
халық, оның соңынан ергенде Назарбаев тұлғасының күші,
әрине, бұл жағдайда аса зор көлемге артты. Көшбасшымен
біздің жолымыз болды, ал көшбасшының халықпен жолы болды дегенді атап өтуімізге болады.
Тәуелсіз Қазақстан – бұл қазақтардың көптеген ұрпақтарының арманы және оны дәл Назарбаев жүзеге асырды.
Н.Ә.Назарбаев Қазақстандағы саяси және экономикалық қайта құрулардың негізгі стратегиялық параметрлерін дұрыс іске
асырды. Менің ата-анамның ұрпағы Назарбаев шын мәнінде
құрған, тәуелсіз, қуатты және беделді мемлекеттің деңгейі туралы армандаған да жоқ, ол ешқандай күмәнсіз, ұлы саясаткер болып табылады.
Бірінші Президенттің 1995 жылы 11 наурызда маған берген батасы туралы айтайын. Мен Президенттің кеңесшісі болдым; таңертең оның кабинетіне кірдім, онда ол маған жеке
куәлік берді. Осы уақытта Конституциялық сотта Парламентті
тарату жөнінде мәселе шешіліп жатты. Ол маған сонда өте қиын
сұрақ қойды. Мен оған қандай жауап ұнайтынын жанталасып
ойлана бастадым. Сонда Нұрсұлтан Әбішұлы: «Маған қандай
жауап ұнайтынын табуға тырыспа. Әрқашан тек ойлағаныңды айт» деді. Мен Елбасының осы кеңесін пайдаланып, ширек
ғасыр бойы сөз бостандығы мен ой еркіндігі атмосферасында
өмір сүріп келемін.
Өзгерістердің көшбасшысы және халықтың әртүрлі страталары арасындағы, элиталар арасындағы, кәсіпкерлер мен
шетелдік инвесторлар арасындағы қоғамдық шартты сақта-
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удың, ұлтаралық тұрақтылықты сақтаудың кепілгері болып
табылатын президенттік билік, Н.Ә.Назарбаев бастаған дәл
осындай орнықты және болжамды саяси жүйемен Қазақстан
ТМД-да жан басына шаққанда рекордтық инвестиция мөлшерін тартуға қол жеткізді.
Тұңғыш Президентке бір орында тапжылмай қалмау
үшін, көптеген парламенттік пікірталастарға уақыт жұмсамай,
қысқа мерзімде терең және ауқымды нарықтық реформалар
жүргізу үшін, дәл осындай президенттік билік қажет болды.
Бұл жол сәтті болды. КСРО ыдырағаннан кейін Қазақстанда
президенттік мемлекеттік-саяси құрылымға ешқандай нақты
балама болған жоқ. Нұрсұлтан Әбішұлы тек ықпал етіп қана
қоймай – Ресей, Қытай және мұсылман әлемі арасында халықаралық қоғамдастықта қуатты, тиімді және беделді мемлекет пайда болған жаңа геосаяси шындықты құрды.
Н.Ә. Назарбаев – бұл өткеннің бар жақсысын бойына
сіңірген, қазіргі уақытта белсенді әрекет ететін және болашақты анық көретін бірегей саяси қайраткер. Ол жеке тұлға
ретінде, саясаткер ретінде Кеңес Одағында қарапайым азаматтарға мемлекеттік лауазымдардың шыңына жетуге мүмкіндік беретін қатаң орталықтандырылған саяси жүйеде қалыптасты. Яғни, Кеңес Одағы ыдыраған кезде ол біраз ғұмыр
кешіп, керемет мансап құрды дей аламыз. Оның феномені
мұндай басқарушылық, идеологиялық білім қорына ие бола
отырып, ТМД-дағы ең сәтті либералды, нарықтық реформатор болуында және мұны барлық халықаралық сарапшылар
мен институттар мойындайды.
Назарбаев – посткеңестік кеңістіктегі идеологияға, саяси
партиялардың құрылысына, рухани құндылықтарға әрқашан
баса назар аударатын – жалғыз ірі саясаткер шығар. Оның
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғырту» атты еңбегінің өзі нені
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аңғартады? Менің ойымша, бұл оның ширек ғасырда жазған
ең күшті туындысы. Жалпы айтқанда, оның күрделі идеялар
мен ойларды қарапайым адамдардың жүрегіне жететін ойға
айналдыру қабілеті, сөздері мен сөз тіркестері – осының бәрі
оның Елбасы ретіндегі шынайы мәртебесінің құрамдас бөлігі
болып табылады.
Қорытындылай келе, мен ортақ пікірімді білдіремін:
Тұңғыш Президент тек шепті ұстап қана тұрған жоқ, ол
бұрынғысынша алда, алдыңғы қатарда. Жеке өз атымнан
және барлық қатысушылардың атынан Нұрсұлтан Әбішұлына зор денсаулық, жаңа шығармашылық табыстар және саяси
жеңістер тілеймін!
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Облик современного Казахстана, спустя три десятилетия
после обретения Независимости, получил завершенность в виде
сильного и эффективного государства, с устойчивым политическим
и социальным устройством, динамичной моделью экономического развития и общественных отношений, авторитетной и последовательной международной политикой. Сегодня, оглядываясь назад в начало 1990-х годов, чувствуется поступь истории и дыхание
времени.
В этом контексте деятельность Первого Президента
Казахстана – Елбасы Н.А.Назарбаева – одного из самых интересных
и ярких политиков современной мировой истории неизменно привлекает внимание широкого круга экспертов. Это делает актуальным любые исследования, посвященные изучению его далеко не
завершенного политического наследия.
Казахстанский институт стратегических исследований при
Президенте Республики Казахстан совместно с Министерством иностранных дел Республики Казахстан 30 ноября 2020 года провели
международную конференцию «Нурсултан Назарбаев: политик глобального масштаба», ключевой целью которой стал широкий обмен мнениями и анализ феномена лидерства и роли Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева,
обсуждение значения его международных инициатив в глобальном
и историческом процессе.
Лидер Казахстана привлек к себе внимание со стороны зарубежных политиков и экспертов еще задолго до распада СССР.
Показательно, что на начальный и самый ответственный период Независимости Казахстана относятся последовательные
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и уверенные контакты Н.А. Назарбаева с мировыми лидерами,
что не могло не отразиться на подходах и оценках зарубежных
экспертов.
Отношения, установившиеся у Президента Казахстана
с такими политиками как Джордж Буш старший, Цзян Цзэминь,
Маргарет Тэтчер, Гельмут Коль, Франсуа Миттеран и другими, убедили многих в мировой аналитической и политической среде, что
новый руководитель Казахстана является неординарным политиком. Это соответствующим образом повлияло как на оценку его как
политика, так и на ожидания, связанные с его стратегией, которые
транслировались из экспертной среды в сферу принятия политических решений.
«Политик глобального масштаба» – именно так характеризует Нурсултана Назарбаева Глава государства Касым-Жомарт Токаев
в своей книге «Он делает историю», отмечая выдающуюся роль
Первого Президента Казахстана в становлении и укреплении
суверенитета нашей страны. Это емкое и точное определение
Главы государства дало название международной конференции,
которая прошла в столице Казахстана.
Чтобы понять исторический масштаб фигуры Елбасы, оценить
совершенное им на пути строительства суверенного Казахстана
и его становления как полноправного члена международного сообщества, прежде всего, важно услышать оценки лиц непосредственно контактировавших и работавших с казахстанским лидером, как
на уровне международных отношений, так и в ходе осуществления
реформ внутри страны.
В работе международной конференции приняли участие
многие видные зарубежные политические деятели, бывшие
главы государств и правительств, действующие и бывшие руководители международных организаций. В онлайн формате выступили экс-генеральный секретарь ООН, действующий президент
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Глобального института зелёного роста Пан Ги Мун, первый
президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)
Жак Аттали, экс-президент Турции Абдуллах Гюль, бывший
премьер-министр Великобритании Тони Блэр, экс-государствен
ный секретарь США Кондолиза Райс, генеральный секретарь ОДКБ
Станислав Зась.
Казахстан на международной конференции представляли
известные политические, общественные деятели и дипломаты: на
трибуне форума выступили Председатель Сената Парламента РК
Маулен Ашимбаев, Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, Председатель Конституционного Совета РК Кайрат Мами, заместитель председателя Совета сенаторов при Сенате Парламента
РК Бырганым Айтимова, исполнительный директор Секретариата
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
Кайрат Сарыбай, президент Назарбаев университета Шигео Катсу,
политик и общественный деятель Ермухамет Ертысбаев.
В работе международной конференции приняли участие
Первый заместитель Руководителя Администрации Президента
РК Даурен Абаев, заместитель исполнительного директора Фонда
Нурсултана Назарбаева Игорь Рогов, первый министр иностранных
дел Казахстана Тулеутай Сулейменов, президент Национальной
академии наук Мурат Журинов, заместитель Председателя Ассамб
леи народа Казахстана, заведующий Секретариатом АНК Жансеит
Туймебаев, авторитетные отечественные и зарубежные учёные,
эксперты и политики, коллективы национальных университетов,
научно-исследовательских институтов и аналитических центров,
Национальной академии наук РК, Библиотеки Первого Президента
РК – Елбасы, Ассамблеи народа Казахстана, Национальной палаты
предпринимателей РК «Атамекен», Назарбаев интеллектуальных
школ, неправительственные организации.
По итогам международной конференции подготовлен данный
сборник материалов, в котором представлены выступления всех ее
участников.
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Ашимбаев Маулен Сагатханулы,
Председатель Сената Парламента
Республики Казахстан

Уважаемые участники конференции!
Поздравляю вас с наступающим государственным праздником – Днем Первого Президента Республики Казахстан!
29 лет назад народ Казахстана сделал исторический выбор и избрал Первого Президента страны. Это был один из
важнейших шагов на пути к независимости.
За годы независимости Казахстан добился больших успехов. Мечты наших предков сбылись – Казахстан стал суверенным, по-настоящему независимым государством с прочным
фундаментом. Несомненно, все это результат кропотливой
работы нашего Первого Президента Республики Казахстан
Нурсултана Абишевича Назарбаева.
Известно, что мировую историю пишут конкретные личности. Путь побед и достижений целых стран – это, прежде
всего, история личного мужества, смелости и принятых решений их лидеров.
Все мы знаем, что когда Нурсултан Назарбаев возглавил
страну, внутренняя ситуация в Казахстане была очень сложной. Мы стояли перед сложным вызовом построения независимого государства.
В начале 90-х годов ХХ века социальные катаклизмы
и гражданские конфликты сотрясали постсоветское прост
ранство. Ничто не гарантировало нам сохранения террито
риальной целостности и нашей независимости.
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Первый Президент не только нашел выход из этого
тупика, но и перевыполнил возложенную на него историческую миссию. Готовых формул построения успешных государств в мировой практике нет. Поэтому Казахстану предстояло выработать и реализовать собственную стратегию развития.
Ее главная цель состояла в укреплении нашей независимости.
Как показывает мировая история, тяжелые времена рождают сильных лидеров. И таковым для нашей страны стал,
безусловно, Нурсултан Абишевич Назарбаев. Елбасы присущи
стратегическое видение, огромная воля и способность принимать в сложных ситуациях нестандартные и правильные решения. Личные качества Елбасы и его внутренние убеждения
стали основой для ряда решений, ставших судьбоносными
для молодого государства.
Он создал независимое государство Казахстан и заложил
основы главных столпов суверенитета.
В первую очередь грамотно был решен и закреплен
международными документами такой сложный вопрос, как
граница.
Н.А. Назарбаев однажды сказал: «Судьба родной земли –
это судьба страны». Если пограничный вопрос окончательно
не решен, независимость государства будет неопределенной,
а будущее – туманным. Мы все это видим сегодня. Поэтому
Глава государства сделал ставку на серьезную дипломатию,
а не на споры. Благодаря дальновидности нашего Первого
Президента наши границы были окончательно определены
и утверждены.
Огромная земля, унаследованная от наших предков,
навсегда стала главным богатством казахского народа.
Нурсултан Назарбаев сформировал современную модель институтов государственного управления. Принята наша
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Конституция, которая дала новый импульс развитию страны.
Согласно ей были сформированы ветви государственной власти, созданы профессиональный двухпалатный Парламент,
Правительство и независимая судебная система. Организована работа местных акиматов.
Таким образом, были систематизированы институты государственного управления и уточнены цели и задачи каждого. Сформированы наши Вооруженные Силы, составляющие
основу нашего суверенитета и нашей страны.
В экономической сфере проведены комплексные реформы, обеспечен высокий уровень экономического роста.
Глава государства принял очень важные исторические решения в этом направлении. Таким образом, Первый Президент
определил признанный во всем мире «Казахстанский путь»
развития.
Несомненно, одним из мудрых решений Главы государст
ва является перенос столицы. Несмотря на экономические
трудности того времени, это решение было настоящим стратегическим шагом, которое положило начало великому
казахскому движению в новую эпоху, перенеся столицу.
Действительно, рост и процветание столицы открыли путь
для развития Казахстана в целом. Она воспевает честь и прес
тиж нашей страны, ведет всех казахстанцев к новым целям.
Сегодня столица стала сердцем нашей Родины, основой нашей независимости, настоящей опорой развития государства.
Новая столица – яркий пример стойкости и мужества нашего
Первого Президента.
Говорят, что «историю пишут талантливые люди».
По сути, каждое решение, принимаемое Главой государства
в интересах страны, – это новая глава в истории нации. Среди
них значимым является решение о создании Туркестанской
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области и придании нового статуса городу Туркестан.
Туркестан – священное место для казахов с древних времен
и стержень национального духа. На новом этапе развития
страны ее возрождение придаст новый импульс процветанию
Казахстана в целом. Мы уже видим и чувствуем результаты.
Возрождение Туркестана – это яркий пример стремления
к лучшему будущему, следуя примеру прошлого.
Особое значение имеют программы «Мәдени мұра»
(Культурное наследие), «Рухани жаңғыру» (Духовное возрождение). Брать пример с истории – это не шаг в прошлое,
но яркий пример сохранения национального кода. На самом
деле нет государства без национального кода. Поэтому в этой
сфере Глава государства не преминул принимать смелые
решения как гарантию национального единства.
Такие стратегические шаги Первого Президента, сочетающие творчество и новаторство, можно увидеть и в нашей
внешней политике. Важно отметить, что Елбасы внес огромный вклад и в построение новой архитектуры международной
безопасности на рубеже XX и XXI веков. Прежде всего, Первый
Президент Казахстана в начале 90-х годов сумел сформулировать новую парадигму безопасности молодого независимого
государства.
Вопреки устоявшимся подходам времен «холодной
войны», она основывалась не на наращивании военного потенциала и не на наращивании вооружений, не на бряцании
оружием. Ее фундаментальными принципами стали открытость, диалог, меры доверия и поиск общей платформы для
взаимовыгодного сотрудничества.
Именно поэтому Казахстан добровольно отказался от
четвертого в мире ядерного потенциала. Такому шагу предшествовало закрытие Семипалатинского ядерного полигона.

72

Эти стратегические решения Первого Президента страны во многом определили наше дальнейшее развитие. Они
ясно продемонстрировали всему миру, что Казахстан является ответственным членом мирового сообщества, цивилизованным и надежным партнером.
Как результат, у нашей страны сформировались доверительные и партнерские отношения с Россией, Китаем, США
и другими странами. Казахстан получил гарантии безопаснос
ти от ведущих мировых держав.
Наша страна первой из государств постсоветского пространства провела делимитацию границ с соседями, включая
границу с Россией и Китаем.
В последующие годы Первый Президент Казахстана вышел с рядом новых инициатив в сфере ядерного нераспространения и разоружения. Все они направлены на последовательное движение к миру, свободному от оружия массового
уничтожения.
Новая парадигма безопасности, предложенная Елбасы,
воплотилась в масштабных инициативах в этой сфере –
Шанхайской Организации Сотрудничества и Совещании по
взаимодействию и мерам доверия в Азии. В основе этих организаций лежат именно принципы доверия, взаимовыгодного
и равноправного сотрудничества.
Все эти годы Нурсултан Назарбаев последовательно реализовывал политику сближения конфликтующих сторон и целых государств. Миротворческие усилия Елбасы в Центральной Азии, СНГ, Сирии и в других регионах получили высокую
оценку со стороны международного сообщества.
Новаторские подходы Первого Президента страны легли в основу еще одной важной внешнеполитической инициативы – Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
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Напомню исторический контекст этих событий. Террорис
тический акт 11 сентября 2001 года в США вызвал всплеск
антиисламских настроений во многих странах. В дальнейшем начались военные действия в Афганистане, Ираке. Мир
был в состоянии неопределенности и хаоса. Повсеместно распространялись идеи о неразрешимых противоречиях между
христианской и мусульманской цивилизациями.
В этих условиях Елбасы в очередной раз предпринял
важный и стратегический шаг. Он призвал лидеров всех конфессий к диалогу и поиску совместных ответов на глобальные
вызовы и угрозы. Казахстан обладал для этого моральным
правом. Ведь наша страна построила действенную модель
межнационального и межрелигиозного согласия в многоэтническом обществе.
Инициатива Елбасы о созыве Съезда получила поддержку со стороны многих конфессий и религиозных организаций. Первый съезд в нашей стране прошел в 2003 году.
В работе форума приняли участие авторитетные представители ислама, христианства, иудаизма, индуизма, буддизма
и других религий. На сегодняшний день уже проведены шесть
Съездов. Площадка стала востребованной для распространения в мире идей межрелигиозной толерантности, диалога
и взаимодействия.
Видение, новаторство Нурсултана Назарбаева позволили
также осуществить «перезагрузку» экономических отношений стран постсоветского пространства. В 90-х годах территория СНГ оставалась зоной серьезных проблем и дезинтеграции. Для изменения этих тенденций еще в 1994 году Елбасы
предложил свое видение развития нового евразийского проекта на постсоветском пространстве. Были сформулированы
ключевые принципы интеграции. Это реальное равноправие,

74

уважение суверенитета, независимости наших государств
и экономический прагматизм.
Время показало, что инициативы Нурсултана Абишевича
Назарбаева соответствуют долгосрочным интересам евразийских стран. Эти идеи воплотились в ряде договоренностей
и соглашений. В том числе в создании в 2014 году Евразийского Экономического Союза. По итогам пяти лет работы ЕАЭС
можно сделать вывод об эффективности организации. Растут
показатели торговли между нашими странами, объемы инвестиций, реализуются совместные проекты в различных сферах. Безусловно, еще многое предстоит сделать в рамках ЕАЭС.
При этом важно следовать основополагающим принципам
равноправного и прагматичного сотрудничества, заложенным
Первым Президентом Казахстана.
Сегодня в мире, к сожалению, продолжаются конфронтация крупных держав и санкционные войны. Происходит слом
сложившихся систем и механизмов безопасности. Возобновляется на новом витке и в новых формах гонка вооружений. В
этих условиях парадигма безопасности, предложенная Елбасы, остается актуальной для современного мира.
Безопасность должна обеспечиваться не за счет вооружений, не за счет силовой конфронтации, а за счет открытости, диалога и поиска общей платформы для сотрудничества.
Важно работать над дальнейшим продвижением этих принципов на международном уровне.
В целом нет сомнений, что глобальные инициативы
Первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича
Назарбаева в долгосрочной перспективе продолжат работать
на формирование прочного фундамента глобальной безопасности в XXI веке.
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Уважаемые участники!
В результате разумной политики Нурсултана Абишевича
Назарбаева Казахстан признан во всем мире страной с сильной экономикой, единством и высокой ответственностью.
Это почетная задача для всех нас – увековечить нашу независимую страну и сохранить ее преемственность, не отклоняясь
от пути, проложенного нашим Первым Президентом.
Желаю всем успехов и удачи!
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Пан Ги Мун,
Экс-Генеральный секретарь ООН,
Президент Глобального института зеленого роста
(видеовыступление)

В современную эпоху неопределенности, пандемии
и разрозненности, прогрессивная деятельность крупных политических лидеров нашей эпохи и международное сотрудничество очень важны для строительства мирного, устойчивого
и процветающего будущего для всех людей и нашей планеты
в целом.
В этой связи, и для того, чтобы помочь нам построить
общее будущее, также важно выделить те моменты из нашего
прошлого, когда было проявлено феноменальное лидерство
крупных политиков, своевременно содействовавшее продвижению глобального мира и безопасности.
Одним из таких ключевых моментов за последние
десятилетия является успешное закрытие Семипалатинского ядерного полигона в Казахстане и добровольный отказ от
обладания советским стратегическим ядерным арсеналом.
Это было историческим решением для человечества
и нашей планеты.
Действительно, 29 августа 1991 года Президент Казахстана
Назарбаев издал дальновидный Указ № 409, приняв знаменательное решение закрыть испытательный полигон, на котором
были проведены более 500 взрывов, нанесших огромный вред
здоровью, безопасности местного населения и окружающей
среде.
Этот решительный шаг, укрепивший региональную и международную безопасность, также катализировал
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возросшее глобальное лидерство Казахстана в сфере разоружения и нераспространения, способствовал успеху внешней
политики и продвижению зарождающейся дипломатии молодой нации к новым высотам.
Это также включает в себя ратификацию Договора
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в мае
2002 года; инициирование принятия Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций в 2015 году исторической
Декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия, а также содействие Организации Объединенных Наций
в провозглашении 29 августа Международным Днем действий
против ядерных испытаний.
Как бывший Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, я не раз был свидетелем, как решительное
лидерство крупных политиков в ключевые моменты может
помочь изменить траекторию не только отдельных народов,
но и целого мира.
В этом отношении, хочу воспользоваться этой возможностью обратиться ко всем глобальным лидерам возобновить
их усилия в содействии ООН создать более светлый мир – не
только тот, в котором ядерные испытания и распространение запрещены, но и тот, где будет полностью ликвидировано
ядерное оружие.
Я еще раз выражаю свою глубокую признательность
Президенту Назарбаеву за его историческое решение, а также
продолжающимся усилиям Казахстана в содействии создать
этот светлый безъядерный мир.
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Кушербаев Крымбек Елеуович
Государственный Секретарь
Республики Казахстан

Уважаемые участники конференции!
Мы встречаемся с вами в преддверии Дня Независимости и Дня Первого Президента – Главы государства, которые
отмечаются в Казахстане 1-го и 16-го декабря.
Для казахстанцев эти две даты символизируют переплетенные, неповторимые, неразрывные представления об осуществлении благородных мечтаний и надежд нашего народа,
высших идеалов. Потому что благодаря разумной политике
Н.А. Назарбаева, единству и сплоченности нашего народа,
вековая мечта наших предков сбылась, и мы стали независимым государством.
За последние тридцать лет произошел целый ряд исторических событий: Республика Казахстан стала уважаемым
и могущественным государством в мире, внутренняя и внешняя политика молодого государства получила международную
поддержку. Поэтому для нас Независимый Казахстан и Глава
государства Н. Назарбаев – одно понятие!
В настоящий момент выражаем признательность друзьям, коллегам и современникам нашего молодого государства, Главы государства, которые сегодня принимают участие
в конференции!
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Дамы и господа!
Дорогие друзья!
Значимость и актуальность сегодняшнего мероприятия
подчеркивает весьма представительный состав участников.
Отдельно хочу поприветствовать высоких гостей данной
конференции – бывшего Генерального секретаря ООН Пан
Ги Муна, бывшего Премьер-Министра Великобритании Тони
Блэра, бывшего Президента Турции Абдуллах Гюль, бывшего
Госсекретаря США Кондолизы Райс и других, которые подключаются к нам в режиме видеосвязи.
В целом еще раз выражаем глубокую признательность
всем за то, что в такой непростой период пандемии COVID-19
Вы смогли принять участие в работе конференции.
Сегодня можно с определенностью говорить, что мир
вступил в фазу фундаментальных сдвигов в своем социальном, экономическом и политическом развитии.
Стремительно меняется архитектура международных
отношений, контуры которой сейчас представляются не так
отчетливо.
Серьезные процессы происходят в демографии и миграции, культурно-гуманитарной и научно-технологической
сферах, климатической проблематике.
Они характеризуются разнонаправленными тенденциями и уже сейчас кардинально влияют на современное и будущее мироустройство.
Пандемия COVID-19 в определенной степени ускорила
эти достаточно болезненные трансформации и породила ряд
новых вызовов для всего глобального сообщества.
Она показала критичную неготовность мира к такого рода чрезвычайным ситуациям, вскрыла крупные недо-
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четы в управленческой, организационной, экономической
и социальной сферах.
Мы переживаем рубежный, наверное, один из самых
противоречивых и сложных этапов в истории человечества.
В таких условиях требуются принципиально новые инст
рументы, новые подходы к формированию гармоничного
миропорядка, укреплению социальных основ безопасности
как отдельных государств, так и мира в целом.
Поэтому, думаю, все понимают, насколько важным является всестороннее осмысление прогрессивного опыта
государственного строительства и международного взаимодействия, наработанного в различных странах под руководством выдающихся лидеров нашей эпохи.
Именно они своими действиями, харизмой, волей оказывают решающее влияние на ход истории.
На них всегда возлагается огромная ноша ответственнос
ти не только перед своим народом, но и всем миром.
В эту небольшую когорту великих преобразователей на
стыке двух веков, безусловно, входит и Первый Президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Касым-Жомарт Токаев, глава нашего государства, многолетний соратник Нурсултана Абишевича и продолжатель его
стратегического курса, в одной из своих книг писал следую
щее: «Весь мир говорит о «феномене Назарбаева», возникшем
на стыке двух частей света – Европы и Азии, двух цивилизаций – восточной и западной, двух политических систем – тоталитаризма и демократии».
И действительно, если смотреть в широкой ретроспективе, то в мире трудно найти политиков такого масштаба.
Все прогрессивные преобразования в Казахстане связаны с его именем.

81

На крутом изломе эпох, когда в мире были популярны
концепции о «конце истории» и «столкновении цивилизаций», когда одна шестая часть суши переживала драматичную
дезинтеграцию, когда наша страна фактически осталась один
на один с огромной массой острейших проблем, Казахстану
был необходим решительный, опытный и способный объединить общество национальный лидер.
Благодаря феноменальному лидерству Елбасы, (так по
казахски называется Лидер Нации) его стратегическому видению и реформаторскому таланту, умению раздвигать горизонты будущего Казахстан состоялся как сильное государство,
инициативный и ответственный международный партнер.
В стране в кратчайшие сроки был преодолен социально-экономический коллапс первой половины 1990-х годов,
после распада Советского союза.
Были сформированы новые общественно-политические
институты, на рыночные рельсы переведена экономика, фактически с нуля установлены международные контакты.
Решив эти первоочередные проблемы, Нурсултан
Назарбаев как истинный лидер и мудрый политик сформулировал амбициозные задачи на отдаленную перспективу.
В октябре 1997 года он представил народу Стратегию
«Казахстан-2030». Она стала концентрированным и реальным
видением развития страны на десятилетия вперед. Стратегия
была досрочно и успешно выполнена, что стало основой для
разработки и принятия нового стратегического документа
с горизонтом планирования до 2050 года.
Беспрецедентным шагом, проявлением мощной политической воли, дальновидности и решительности Первого
Президента можно назвать перенос столицы страны. За предельно короткий период в бескрайних степях Казахстана
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появился современный мегаполис, который сегодня по праву
носит имя своего главного вдохновителя и архитектора.
Говорить о достижениях нашей страны под руководством
Елбасы можно очень долго. Феномен лидерства Нурсултана
Назарбаева многогранен. Фактически он создал современную
государственность Казахстана, заложил мощный фундамент
для успешного и долгосрочного развития страны. Сегодня
благодаря этому многонациональный народ Казахстана уверенно смотрит в будущее.
Нурсултана Назарбаева всегда отличал глобальный уровень мышления.
Его решения о закрытии Семипалатинского ядерного
полигона – еще до распада Союза, а также отказе от четвертого по мощности ядерного арсенала в мире вызвало широкий
международный резонанс.
Этот шаг стал поистине историческим, он сделал Казахстан
лидером движения по нераспространению ядерного оружия.
После закрытия Семипалатинского полигона вскоре
были прекращены все наземные и подземные ядерные испытания во всем мире.
Эти полигоны молчат уже более тридцати лет. А день
подписания того самого исторического Указа Президента
Нурсултана Назарбаева – 29 августа – резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН объявлен Международным днем дейст
вий против ядерных испытаний.
Широко известны инициативы Первого Президента
Республики Казахстан по укреплению глобальной и региональной безопасности.
В 1992 году на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой создания
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
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Сегодня этот уникальный международный форум
объединяет более двух десятков государств и способствует
укреплению сотрудничества, стабильности и безопасности на
огромном азиатском континенте.
В 1994 году им была озвучена идея создания Евразийского союза. К сожалению, в тот период она не была реализована.
Однако такая объективная категория, как время, наглядно показала востребованность интеграционных инициатив
Первого Президента Казахстана. Евразийский экономичес
кий союз с общим рынком более 185 миллионов человек существует с 2015 года и динамично развивается, несмотря на
неблагоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру.
Елбасы внес значительный вклад в создание и развитие
Шанхайской организации сотрудничества. Эта международная площадка уже почти 20 лет показывает свою эффективность, постоянно повышая свое влияние и авторитет.
По инициативе Первого Президента Казахстана в нашей
столице после одиннадцатилетнего перерыва был проведен
саммит ОБСЕ.
Широко известны уникальные съезды лидеров мировых
и традиционных религий, регулярно, раз в три года, проводимые в столице Казахстана. Их инициатором также выступил
Нурсултан Назарбаев.
Первый Президент Казахстан признан в мировом сообществе как умелый и авторитетный переговорщик.
Благодаря
миротворческим
усилиям
Нурсултана
Назарбаева были решены или перешли в дипломатическое
русло многие региональные проблемы. В частности, здесь
можно сказать об Астанинском процессе по Сирии, переговорах по иранской проблеме в Алматы. Во многом благодаря личному посредничеству Нурсултана Назарбаева был раз-
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решен серьезный кризис в российско-турецких отношениях
в 2015-2016 годах.
В целом такие принципы, как диалог и доверие, стали отличительной чертой внешней политики Казахстана.
Мы видим, что в условиях нарастающей турбулентности
и непредсказуемости в международных отношениях такой ответственный подход приобретает еще большую актуальность.
Все инициативы Елбасы на внешнем треке сегодня как
никогда востребованы для коренного обновления мировой
экономики и политики.
Они пропитаны глубоким миропониманием Нурсултана
Назарбаева, носят созидательный характер и отвечают интересам глобального сообщества наций в эпоху «постковидного» развития и новых вызовов.
Уважаемые участники!
Сегодня добрые инициативы Главы государства в интересах нации и будущего Казахстана продолжает Президент
Касым-Жомарт Кемелович Токаев.
Политическая преемственность – залог стабильности
и устойчивого развития в стране.
Вы знаете, как это важно для всего общества.
Пусть наша страна всегда остается мирной, а небо –
чистым!
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Тони Блэр
Экс-Премьер-министр Великобритании
(видеовыступление)

Для меня честь выступить по случаю проведения этой
важной конференции. Еще в начале 1990-х годов, когда распался Советский Союз, очень немногие люди верили в шансы Казахстана стать той страной, которой он является сейчас.
Успех и стабильность страны в немалой степени обусловлены
лидерством Президента Назарбаева.
Несмотря на все те вызовы и реформы, которые ожидают
его в будущем, в настоящий момент Казахстан может с уверенностью смотреть в будущее. Президент Назарбаев сделал
три очень важные вещи, которые должен осознать мир.
Во-первых, он отказался от ядерного оружия, благодаря
чему Казахстан стал единственной страной, ликвидировавшей свой ядерный арсенал.
Во-вторых, Казахстан, как страна с преобладающим мусульманским населением, является маяком религиозной толерантности. В Казахстане установлены хорошие отношения
с христианскими, еврейскими и другими общинами, невзирая на различия в вере и культурах.
И в-третьих, Казахстан, несмотря на то, что находится между двумя глобальными гигантами – Китаем и Россией – оставался верным и надежным союзником Запада, в чем
я убедился после событий 11 сентября.
Кроме того, экономика Казахстана с начала 1990-х
годов многократно выросла и находится в постоянном
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процессе модернизации. Это значительные достижения.
И если взглянуть на регион и все трудности, с которыми другие страны столкнулись за последние 30 лет, я думаю, что
Казахстан может гордиться тем, какой путь он прошел, и быть
уверенным в том пути, по которому он собирается идти в дальнейшем. Для достижения всего этого потребовалось образцовое лидерство Первого Президента Казахстана, и именно
поэтому для меня большая честь выразить ему свое уважение.
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Мами Кайрат Абдразакулы
Председатель Конституционного
Совета Республики Казахстан

Уважаемые участники конференции!
Наша встреча проходит в канун важных государственных
праздников – Дня Первого Президента и Дня Независимости
Республики Казахстан. Эти события тесно связаны друг с другом и олицетворяют начало строительства новой казахстанской государственности.
Сегодня, спустя почти тридцать лет после провозглашения суверенитета, мы с уверенностью и чувством гордости
твердо можем утверждать, что Казахстан является равноправным и уважаемым членом международного сообщества и обладает всеми признаками состоявшейся государственности.
В этих успехах страны ключевая роль принадлежит Первому
Президенту Республики Казахстан – Елбасы Нурсултану
Абишевичу Назарбаеву.
Следует отметить, что стабильная и поступательная эволюция Республики Казахстан во многом связана с введением президентской формы правления. Реальное становление
Казахстана в качестве суверенного государства имеет точкой
отсчета 24 апреля 1990 года. Именно в этот день был учрежден
пост Президента Республики и на него избран Нурсултан
Назарбаев.
Истинный патриот своего народа, опытнейший политик
со складом ума креативного ученого, руководитель-практик
высшего уровня на то время всесоюзного масштаба, он
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обладал даром системного предвидения и отточенными
управленческими навыками. При этом прекрасно знал состояние дел во всех ячейках казахстанского государства и общества. Он полностью владел информацией об экономике и политике, о внутреннем самочувствии народа.
Преодолев все трудности, Президенту удалось осущест
вить радикальные перемены и обеспечить курс, направленный на экономическое и социальное процветание государст
ва при соблюдении конституционной законности. Об этом
наглядно свидетельствует новейшая история.
Вступление Казахстана в эпоху государственной независимости объективно востребовало новую правовую систему,
основанную, во многом, на иных, чем ранее, конституционных ценностях.
В течение последней четверти ХХ столетия в Казахстане
практически с чистого листа были написаны все базовые
законодательные акты.
Первым из конституционных актов, заложивших основы общественного и государственного строя, явилась
Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР
от 25 октября 1990 года. Ее принятие открыло процесс международного признания Казахстана. Она стал конституционным
паспортом молодой независимой страны, по которой Казахс
тан стали принимать в международное сообщество равноправных мировых игроков.
С самого начала конституционно-правовая политика
Лидера страны была направлена на укрепление основ государственности при широком учете общепризнанных ценнос
тей и национальных традиций.
Ключевые составляющие конституционной идентичности Казахстана и принципиальные ориентиры эволюции
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страны определены на всенародном референдуме 30 августа
1995 года, на котором была принята действующая Конституция Республики.
Действуя строго в конституционно-правовом прост
ранстве, Нурсултан Абишевич оказывал ключевое позитивное влияние на все составляющие конституционно-правовой
политики.
Разрабатывая конституционно-правовую политику
и осуществляя ее, Елбасы всегда был твердо убежден в непреходящей ценности Конституции, конституционализма и свою
убежденность постоянно доказывал личным примером.
Работая на различных государственных должностях,
я регулярно слушал выступления Елбасы на рабочих встречах,
совещаниях.
Всегда удивлялся, насколько человек, не будучи из юридической сферы по образованию и призванию, досконально
владеет системными представлениями и детальными знания
ми по конституционной и правовой тематике.
Полностью владея конституционной материей, Елбасы занимал ключевую позицию, определяя главные ценности, идеи и
положения Конституции; оказывал решающее влияние на формирование концептуальных конструкций, вплоть до написания
текстов отдельных норм. К слову, в ходе работы над проектом
Конституции 1995 года Первый Президент буквально с ручкой в
руке изучил и законспектировал ряд зарубежных конституций.
За прошедшие тридцать лет отработана и утверждена
президентская форма правления. В ее основу заложено максимально бережное отношение к Основному Закону, обеспечение его стабильности и динамичности. Вторжение в ее текст
допускалось только при особой необходимости, присутствии
серьезной аргументации.

90

Каждая из реформ Конституции непосредственно связана с эволюцией казахстанского общества, они проводились
максимально обоснованно и своевременно.
Приверженность Елбасы конституционализму, заявленному им еще на заре независимости, нашла свое непоколебимое подтверждение в состоявшейся в 2019 году передаче
верховной власти.
Переход полномочий Главы государства состоялся в строгом соответствии с требованиями Конституции.
19 марта 2019 года в своем обращении к Нации
Н.А. Назарбаев заявил следующее: «Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу
в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобра
зования».
При анализе исторической миссии Первого Президента уместны слова известного ученого Джона Шаара, который
утверждал, что «будущее – это не то, куда мы едем, а то, что
мы создаем. Дороги следует не искать, а строить. Сам процесс
строительства меняет как самого творца, так и его судьбу».
Суть данного высказывания во многом соотносится с созидательной деятельностью Первого Президента, который с нуля
формировал будущее суверенного Казахстана.
Думается, что благодаря именно институту президентства и особой консолидирующей роли Президента, Казахстан
стал узнаваемым и признанным членом международного сообщества. Нам предстоит большая работа на пути достижения
стратегической цели по вхождению в число тридцати самых
развитых стран мира. В этом направлении Елбасы играет
и будет играть определяющую роль.
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Жак Аттали
Первый президент Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР)
(видеовыступление)

Мне довелось встретиться с Президентом Назарбаевым
30 лет назад, в период становления независимого Казахстана,
в то время, когда был учрежден Европейский банк реконструкции и развития, полноправным членом которого стал
Казахстан. ЕБРР был одним из первых международных учреждений, в котором Казахстан стал полноправным членом
с собственным правом голоса. Это стало отличным поводом
встретиться с Президентом Назарбаевым множество раз в течение этих 30 лет и ознакомиться с его видением, его волей,
его способностями и опытом в развитии страны в качестве
современного, демократического, социально и экологически
сознательного государства с рыночной экономикой, которое также продвигается в направлении модернизации своих
институтов.
Для меня было честью быть членом Экспертно-консультативного совета и оказать помощь в подготовке положений
Конституции Казахстана.
Я также был очень впечатлен международной деятельностью Президента Назарбаева и тем фактом, что ему удалось
столь быстро стать одним из мудрейших людей в мире с точки
зрения политической прозорливости, контроля над переговорами и способности действовать в очень сложной обстановке.
Чтобы возглавлять такую страну, как Казахстан, который соседствует с Россией, Китаем, Ираном и другими
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странами, необходимо обладать огромным потенциалом
и навыками, как дипломатическими, так и социальными.
Президент Назарбаев обладает этими навыками, благодаря
чему ему удавалось принимать взвешенные решения, одно
из которых – перенос столицы страны в Астану и ее превращение в волшебный город с помощью лучших архитекторов
мира, а также в социальный город, в котором приятно находиться и в котором, я полагаю, приятно жить гражданам.
Также, благодаря мудрости Президента Назарбаева,
в Казахстане в открытом и конфиденциальном порядке проводится множество международных переговоров по воп
росам, которые иногда напрямую и не имеют отношения
к Казахстану. Участники переговоров, находящиеся в очень
сложной ситуации, получают гостеприимный прием и мудрые советы Президента Назарбаева.
Казахстан – очень перспективная страна. Президент
Назарбаев построил страну с нуля, возвращаясь к истокам
многих мировых цивилизаций, как азиатских, так и западных. Я желаю ему всего наилучшего и верю, что его наследие
для страны и для всего мира дойдет до грядущих поколений.
Наследие, доказывающее, что можно построить процветаю
щую страну, построить цивилизацию, новые учреждения,
произвести мирный переход от тоталитарного режима к демократическому, провести модернизацию, которая охваты
вает всех и в особенности следующие поколения, чье будущее
является приоритетом государственного управления.
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Сарыбай Кайрат Шораулы
Исполнительный директор Секретариата Совещания
по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)

Уважаемые дамы и господа!
Позвольте выразить признательность организаторам
Конференции за приглашение выступить на столь представительном форуме в связи со знаменательной датой –
Днем Первого Президента Республики Казахстан. Тема сегодняшнего собрания весьма актуальна и обширна, о чем свидетельствует качество состава выступающих – от глав государств
и правительств до руководителей ряда международных организаций. В этой связи мне доставляет искреннее удовольствие
посвятить свое выступление инициативе Первого Президента
Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА),
тридцатилетие которой мы будем отмечать в недалеком
2022 году.
Эта инициатива Елбасы заложила фундамент паназиатс
кой платформы для диалога по архитектуре региональной
безопасности, которая призвана быть открытой, транспарентной, инклюзивной, эволюционной и основанной на универсально признанных принципах международного права,
и создает условия для всех государств мирно сосуществовать
и где народы государств будут жить в условиях мира, свободы
и процветания.
Состав СВМДА возрос с 15 государств-учредителей до
27 и совокупная территория государств-членов покрывает
порядка 90% азиатского континента, где проживает более
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половины населения планеты. На долю государств-членов
СВМДА приходится более 50% мирового ВВП и они генерируют две трети глобального экономического роста.
С момента Первого Саммита СВМДА в Алматы в 2002 году
на регулярной основе было проведено 5 встреч на уровне глав
государств и правительств. Работа каждой такой встречи венчалась принятием соответствующей Декларации, в которых
участники Саммитов выражали отношение форума к важнейшим аспектам современных международных отношений.
Эта высокая эффективность встреч в верхах демонстрирует
значительный потенциал СВМДА в построении общей, всеобъемлющей, кооперативной, устойчивой, неделимой и равной для всех безопасности в Азии.
Под председательством Казахстана, Турции, Китая
и Таджикистана в соответствующие периоды в СВМДА была
проведена колоссальная работа по реализации Мер доверия
в Экономическом, Экологическом, Гуманитарном измере
ниях, а также в сфере Борьбы с новыми угрозами и вызовами
и в Военно-политическом измерении.
C 2006 года функционирует Секретариат СВМДА, в сос
таве которого в различные времена были секондированы
дипломаты Казахстана, Китая, России, Индии, Турции, Ирана,
Таджикистана. В 2018 году Секретариат был полностью передислоцирован в город Нур-Султан.
Созданы и регулярно проводятся заседания Бизнесфорума и Делового Совета, Форума неправительственных организаций и Молодежного Форума, Платформы аналитических структур СВМДА.
Таким образом, в результате последовательного
эволюционного развития СВМДА обрела основные черты
полноценной организации.
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Оглядываясь на пройденный значительный путь развития от инициативы до настоящего состояния в Совещании
позвольте мне отметить ряд важных, на мой взгляд, моментов,
которые ярко выделяют Елбасы – основателя СВМДА, как это
записано в Декларации Душанбинского Саммита 2019 года.
1. Дар политической прозорливости Елбасы. Еще в те далекие 80-90-е годы прошлого столетия, Нурсултан Назарбаев
не только предвидел серьезный сдвиг в системе международных отношений от биполярной и монополярной конструкции
к полицентричности, где роль Азии в процессе глобального развития значительно возрастала, но и инициировал ряд
международных начинаний, одним из которых и стал созыв
СВМДА. Мне довелось наблюдать за многочисленными переговорами Первого Президента Казахстана с мировыми лидерами, где обсуждалась необходимость сбалансированного и,
соответственно, более демократичного мирового устройства.
2. Внешнеполитическое мировоззрение Елбасы зиждется на его глубокой убежденности и твердой приверженности
принципам международного права, где центральную роль
играют Устав ООН и его ключевые положения. Нурсултан
Назарбаев, являясь твердым приверженцем многосторонних
подходов к обеспечению мира, безопасности и стабильности,
всегда выступал за дипломатическое урегулирование противоречий, за международную координацию усилий в борьбе с терроризмом и иными новыми угрозами и вызовами,
за расширение торгового и экономического сотрудничества
во имя процветания и благополучия нации, необходимость
скоординированного международного взаимодействия для
решения проблем окружающей среды.
3. Следующей важной чертой Нурсултана Назарбаева
является его последовательность. Именно ряд инициатив
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Елбасы и его конкретные действия на основе твердой приверженности мультилатерализму, внесли значительный вклад
в теорию и практику дипломатии о роли среднеразмерных государств в решении глобальных проблем международных отношений. В первую очередь, это последовательная политика
Нурсултана Назарбаева, направленная на тотальную ликвидацию ядерного оружия, интеграционные инициативы регионального, континентального и глобального уровней, успешная
медиаторская деятельность в урегулировании гражданских
и межгосударственных конфликтов. К сожалению, регламент
Конференции не позволяет подробно проиллюстрировать этот
тезис, поскольку одно лишь простое перечисление событий
и географии проделанного Елбасы в сфере международной
медиации потребует проведения отдельных симпозиумов.
4. Еще одна не менее важная черта – новаторство.
Призывы Елбасы и его политика внедрения инноваций в науку и технологии, в социально-экономическое и политическое
развитие общеизвестны, но также очевидно, что Нурсултан
Назарбаев привнес ряд инноваций и во внешнюю политику. Любая новация – это попытка привнести новые подходы
к решению актуальных задач, но не через слом или тотальное
отрицание старого, а именно последовательное воплощение
новых идей на основе глубокого осмысления и анализа прошлого опыта. Одним из примеров инноваций Нурсултана
Назарбаева в сфере глобальной дипломатии является разработка и принятие Каталога мер доверия СВМДА на Второй
министерской встрече в Алматы в 2004 году. Именно этот документ о согласованных мерах доверия в пяти измерениях
стал первым в истории международных отношений государств
Азии прорывным инструментом реализации основной задачи
Форума.
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Уважаемые участники конференции!
Последовательность и предсказуемость, и вместе с тем
смелые инновативные подходы, основанные на скрупулёзном анализе исторического и актуального опыта, а также дар
политической прозорливости стали, на мой взгляд, главными составляющими глубокого доверия к Елбасы со стороны
политических лидеров и государственных деятелей и представляемых ими наций и международных организаций. А по
сути – это доверие переросло в международное признание
того, что Нурсултан Назарбаев является политиком глобального масштаба. Уже упоминавшиеся достопочтимыми предыдущими спикерами нашей Конференции международные
встречи в верхах на гостеприимной земле страны Великой
степи – Казахстана (Саммиты СНГ и ЕврАзЭС, СВМДА и ОБСЕ,
ШОС и ОИС, Съезды духовных лидеров мировых и традиционных религий, Алматинские встречи по иранской ядерной программе и Астанинский процесс по сирийскому урегулированию
и многое другое) или же иные международные форматы с учас
тием Первого Президента Казахстана (Председательство
в СБ ООН, Саммиты по ядерной безопасности, Минский процесс по урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее и многое другое) являются очевидным подтверждением и утверждением темы нашей встречи сегодня, в канун знаменательного
события не только для Казахстана, но и для международного
сообщества. На мой взгляд, инициатива о создании в рамках
СВМДА Совета мудрецов с центральной ролью Нурсултана
Назарбаева в качестве основателя Форума, которая выдвинута Президентом Казахстана господином Касым-Жомартом
Токаевым на 5-м Саммите СВМДА в Душанбе в прош
лом году, также найдет адекватную оценку стран-членов
Совещания.
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В заключение хотелось бы еще раз выразить признательность организаторам и участникам Конференции за возможность на примере эволюции от инициативы до становления Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
поделиться своими соображениями о роли Елбасы, Первого
Президента Республики Казахстан Его Превосходительства
господина Нурсултана Назарбаева в глобальной системе мультилатеральной дипломатии и в развитии многосторонних подходов к актуальным проблемам международной безопасности.
Пользуясь случаем, позвольте поблагодарить вас и обширную онлайн-аудиторию за внимание и пожелать всем
приятного праздника по случаю Дня Первого Президента
Республики Казахстан!
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Абдуллах Гюль
Экс-Президент Турецкой Республики
(видеовыступление)

За свою долгую политическую жизнь и 7 лет президентс
кой деятельности у меня была возможность тесного сотрудничества с уважаемым господином Назарбаевым, я узнал его
поближе, и между нами возникла крепкая дружба.
Исходя из этого, я хотел бы изложить свое мнение об
этом человеке с трех позиций.
Во-первых, с распада Советского Союза, ставшего одним
из самых важных политических событий ХХ века, глубокоуважаемый господин Назарбаев в качестве Первого Президента
развитого, современного и независимого сегодня Казахстана
смог стать дальновидным и мудрым лидером для казахского
народа.
Будучи Первым Президентом, он построил сильное
и стабильное государство с закрепленными границами.
Рационально используя ресурсы Казахстана, он обеспечил
устойчивое развитие и процветание страны как экономичес
ки и социально мощного государства в Центральной Азии.
Огромное внимание он уделял образованию и науке, и за
последние четверть века, создав условия для получения образования нового поколения Казахстана в самых престижных
отечественных и зарубежных научно-образовательных центрах, подготовил их к будущим успехам.
Он сформировал сильную и свободную рыночную экономику, тем самым обратив внимание всего мира на Казахстан
как успешную страну Азии.
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Конечно, такая страна обрела большой авторитет и на
международной арене и стала центром, а зачастую и во главе
многих международных инициатив.
Во-вторых, я хотел бы отметить очень важную, и, самое
главное, редкую особенность. Уважаемый господин Назарбаев,
находясь на самом пике своей политической деятельности, обладая безоговорочной поддержкой и преданностью казахского
народа и всех государственных институтов, проявив мудрость
и дальновидность ради будущего своей страны, по собственному желанию сложил свои президентские полномочия и открыл
дорогу новому поколению.
Это событие, которое редко встречается в политической
истории. Уверен, что казахстанский народ с особой благодарностью будет помнить об этом историческом решении.
Господин Назарбаев приложил все усилия для превращения страны в демократическое государство путем собст
венного развития, признания демократических ценностей,
укрепления парламентской системы и утверждения баланса
между ветвями власти. Как искусный политик, глубоко понимающий международную политику, Назарбаев сознательно
и последовательно шел к поставленным целям. Он, действительно, уникальная личность, достойная большого уважения!
В-третьих, Уважаемый господин Назарбаев – деятель,
который сердцем и разумом чувствовал Тюркский мир.
Я лично был свидетелем этого. В 2010 году мы вместе создали Тюркский совет. С особым почтением отношусь к нему как
к Аксакалу всех тюркских народов.
Одной из главных целей взвешенной политики господина Назарбаева является, в первую очередь, культурно-гуманитарное и экономическое, затем политическое сотрудничество
Тюркского мира. В этой связи Казахстан всегда выступает
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координатором всех благородных инициатив и оказывает
всестороннюю поддержку.
Желаю своему глубокоуважаемому и дорогому брату
крепкого здоровья и благополучия. Выражаю уверенность
в светлом и процветающем будущем казахского народа.
Пусть и дальше крепнут, развиваются и процветают турецкоказахстанские взаимоотношения и особая роль Казахстана
в Тюркском мире!

102

Айтимова Бырганым Сариевна,
Заместитель Председателя Совета сенаторов
при Сенате Парламента Республики Казахстан

Дорогие участники международной конференции
«Нурсултан Назарбаев: политик глобального масштаба»!
Разрешите поздравить вас с государственным праздником –
Днём Первого Президента –Елбасы Нурсултана Назарбаева.
Хочу начать своё выступление со слов Президента
Касым-Жомарта Кемелевича Токаева: «Выдающиеся личности порождает сама история. Но и такие лидеры творят
Историю.»
Нурсултан Абишевич Назарбаев – именно такая масш
табная историческая Личность!
Судьбою предназначенный для казахстанцев Елбасы,
общенациональный Лидер за три десятилетия сумел создать
современный Казахстан – выстроены государственные институты, созданы механизмы государственного управления,
определены цели на ближайшие 30 и более лет, стратегия
устойчивого экономического развития, предложен национальный код «Мәнгiлiк Ел» и четко расставлены внешнеполитические приоритеты.
В эти дни и последующие годы будет много значимого,
важного и интересного сказано в адрес Первого Президента
Нурсултана Назарбаева.
Но если посмотреть на более, чем 30 исторических свершений независимого Казахстана под руководством Елбасы,
я бы поставила следующие три наиважнейшие инициативы
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и действия Первого Президента вслед за Провозглашением
Независимости Республики Казахстан. Это:
– закрытие Семипалатинского ядерного полигона;
– добровольный отказ от ядерного арсенала;
– международно-правовое оформление государственной границы.
Общеизвестно, что 29 августа 1991 года Указом Первого
Президента был закрыт Семипалатинский ядерный полигон.
Это мужественное решение Нурсултана Назарбаева закрыть
в одностороннем порядке несущий полуторамиллионному
населению региона беды и смертельные болезни от ядерных
испытаний в течении более сорока лет снискало уважение не
только в собственной стране, но и во всем мире.
Такое решение стало первым шагом молодой и еще мало
знакомой для многих страны, для интегрирования Казахстана
в мировое пространство с ясной и понятной целью – достижение мира, свободного от ядерного оружия.
Бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун высоко отметил Президента Н. Назарбаева «за смелое решение
по закрытию Семипалатинского полигона и отказа от ядерного оружия. Это был дальновидный шаг… провозглашения
действительной независимости. В поисках вдохновения им
(ядерным державам) необходимо ориентироваться на пример этого государства». Эти слова признания прозвучали на
Ground Zero бывшего полигона.
Данные инициативы Президента Назарбаева, первым
добровольно отказавшегося от владения ядерным оружием
(а это четвертый в мире атомный арсенал) определили главный курс миролюбивого и последовательного руководителя нового Казахстана. Следует подчеркнуть, что Нурсултан
Абишевич Назарбаев не просто отказался от статуса ядерной
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державы, но и потребовал негативные гарантии безопасности страны от пяти ядерных держав – США, России, Китая,
Великобритании и Франции.
И здесь хотелось бы привести дословно описанную
К.К. Токаевым ситуацию, когда во время одного из первых
переговоров в Вашингтоне произошла своеобразная сделка:
«отказ Казахстана от ядерного статуса в обмен на политическое признание молодого государства, широкое экономическое сотрудничество и помощь ему на международной арене.
Это был первый триумф казахстанского руководителя».
Международным сообществом особо отмечается последовательность Назарбаева в обеспечении глобальной безопасности.
По предложению Первого Президента день закрытия
Семипалатинского полигона – 29 августа объявлен международным днем без ядерных испытаний, согласно резолюции ГА ООН (декабрь 2009 г., 64/35). Резолюция призывает
к общественной осведомленности о последствиях ядерных
испытаний и запретах ядерных испытаний.
В г. Семипалатинске, а ныне Семей, был подписан документ – договор о зоне, свободной от ядерного оружия
в Центральной Азии. Это первая безъядерная территория в северном полушарии. Президент Назарбаев, имея полное моральное право, предложил последовать примеру ЦА и объя
вить «безъядерной зоной» Ближний Восток.
Я была неоднократно свидетелем того, как принимают нашего Первого Президента руководители международных организаций и главы зарубежных государств. Они воздают должное
Н.А. Назарбаеву как активному участнику глобального процесса нераспространения ядерного оружия и признательность за
его последовательность и партнёрство в области безопасности.
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Умение Елбасы устанавливать хорошие личностные отношения, его харизматичная натура и обаяние приносили
не только положительный имидж стране, но и благо национальным интересам.
В ходе известного Глобального саммита по ядерной безо
пасности Глава Государства предложил разработать и принять «Всеобщую декларацию безъядерного мира». После многих консультаций и дискуссий со странами – членами ООН,
дипломатам удалось внести проект Декларации на ГА ООН
и такой важнейший документ был принят. Несомненно, поддержкой такой инициативы сыграла репутация Нурсултана
Назарбаева как авторитетного и последовательного глобального лидера.
Создание в Казахстане Международного банка низко
обогащённого урана и подписанное соглашение с МАГАТЭ –
это очередной вклад Назарбаева в мировую безопасность.
Избрание Казахстана непостоянным членом Совета безо
пасности ООН (первое государство ЦА) – это свидетельство
подтверждения роста авторитета страны на международном
уровне, доверия к его лидеру и уверенности в объективности
и толерантности при рассмотрении сложных вопросов и конфликтных ситуаций в мире.
Отметим, что подписание и вступление в силу международных правовых документов о Делимитации государственной границы Казахстана, а также о демаркации границ можно считать одним из главенствующих достижений, а точнее
свершений Первого Президента – Елбасы. Это гарантия целостности территории государства. Сегодня наши внешние
границы – это рубежи добрососедства и сотрудничества.
Говоря о решительном вкладе Нурсултана Назарбаева
в укрепление международной и региональной безопасности,
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следует особо отметить, что международное признание отражается на национальном подъёме внутри страны. Это взаимосвязанные процессы. Казахстан же бесповоротно утвердил
свою уникальную субъектность на международной арене.
Английский писатель Джонатан Айткен в своей книге о политической биографии Первого Президента написал: «Немногие из достижений Казахстана стали возможны
без Нурсултана Назарбаева… Это одна из самых ярких и поучительных биографий современности». Трудно с этим не сог
ласиться.
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Станислав Зась
Генеральный секретарь Организации Договора
о коллективной безопасности (ОДКБ)

Ваша страна сегодня является лидером Центральной
Азии, играет важнейшую роль в обеспечении безопасности
этого региона. Республика стала примером многих успешных реформ. В стране оберегается социальное согласие, исторические и культурные традиции. За 30-летие лидерства
Нурсултана Абишевича Назарбаева ВВП Казахстана вырос
более чем в 6 раз. Улучшилось и благосостояние граждан.
Всё это, безусловно, – заслуга всего казахстанского народа
и в огромной степени это заслуга Первого Президента вашей
страны.
Дорогие друзья, некоторые наглядные примеры ваших
достижений просто поражают. Я неоднократно бывал в столице Республики Казахстан. Сегодня это очень красивый, современный, комфортный, быстрорастущий мегаполис, в котором
стремятся жить казахстанцы. Ведь в 1994 году мало кто верил
в успех этой грандиозной стройки, здесь, на ровном месте
в степи. Все мы прекрасно знаем, кто инициировал и продвигал этот грандиозный проект. Сегодня столица Республики
Казахстан – это жемчужина целины, и казахстанцы по праву
дали имя этой жемчужине – Нур-Султан. И по словам очевидцев, тех людей, которые там жили и живут, в этой степи, где
зимой морозы достигали минус 50 градусов, стало заметно
теплее. Наверное, это тоже феномен.
Под руководством Первого Президента – верховного
главнокомандующего были созданы современные, хорошо
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оснащенные, и хорошо обученные и подготовленные вооруженные силы, которые являются не только гарантом, надежным щитом независимости, но и неотъемлемой частью сил
и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. Мы все
хорошо помним, как создавалось ОДКБ. Казахстан и лично
Нурсултан Абишевич Назарбаев заложили основы этой организации, подписав в 1992 году в Ташкенте основополагающий
документ – «Договор о коллективной безопасности». По инициативе Назарбаева в 2009 году были созданы коллективные
силы оперативного реагирования. В 2014 году коллективные
авиационные силы, которые сегодня являются надежным
щитом от внешней агрессии для всех стран-членов ОДКБ.
Нурсултан Абишевич всегда выступал за комплексное многоплановое развитие нашей организации и системы коллективной безопасности в целом.
Дорогие участники конференции!
Я мог бы и дальше продолжать перечень этих очень важных для всех нас дел, где огромная заслуга принадлежит Первому
Президенту Республики Казахстан. Пользуясь случаем я бы хотел
несколько слов сказать о личном. О личном вкладе Нурсултана
Абишевича в моей судьбе. Всё в жизни начинается с судьбоносного решения. Именно таким, на мой взгляд, являлся принятый
в 2013 году по инициативе Первого Президента Казахстана механизм ротационной замены должности генерального секретаря ОДКБ. И в 2018 году эта должность перешла Республике
Беларусь. Я благодарен Нурсултану Абишевичу за поддержку
моей кандидатуры при назначении на эту должность, за те теп
лые слова и добрые напутствия, высказанные им в ходе нашей
личной встречи перед этим назначением.

109

Уважаемые участники конференции!
Сегодня во многом благодаря Первому Президенту
Республики Казахстан Организация договора о коллективной
безопасности состоялась как международная, многофункцио
нальная, региональная, политическая структура, которая
обеспечивает безопасность на евразийском пространстве.
Уверен, что его политической авторитет будет и впредь служить делу развития нашей организации.
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Шигео Катсу
Президент АОО «Назарбаев Университет»

Құрметті Сенат Төрағасы және
Жоғары мәртебелі қатысушылар!
Ең біріншіден, Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлын, Тұңғыш
Президент күнімен құттықтауға рұқсат етіңіздер.
Назарбаев Университетінің атынан біз Елбасымызға
шын жүректен алғысымызды білдіреміз.
Хочу также поздравить всех участников данного форума.
Для меня большая честь выступать сегодня от имени нашего
университета.
Я затрону в своем выступлении три темы: как мы перешли от видения к реальности, что сделало развитие Назарбаев
Университета возможным, и некоторые мысли о том, куда мы
движемся дальше.
От видения к реальности
В конце 2006 года, через 15 лет после обретения
Казахстаном независимости, Елбасы Нурсултан Назарбаев
в своем обращении к нации объявил о плане создания университета мирового уровня, университета, который будет готовить будущих лидеров не только из Казахстана, но также
из соседних регионов и дальнего зарубежья. Этот университет должен был возродить просветительскую деятельность
Центральной Азии, которая была оплотом философии, науки
и технологий, а также центром притяжения народов и стран
ближнего и дальнего зарубежья тысячу лет назад. В видении
Елбасы на 2050 университет должен был стать краеугольным
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камнем развития абсолютно нового общества. Я уверен, что
он был единственным, кто мог увидеть форму, содержание
и направления того нового университета, университета, который позже стал носить его имя.
Четыре года спустя его видение начало обретать реаль
ные очертания – летом 2010 года Назарбаев Университет
с гордостью объявил о своем открытии. Первая группа из почти 500 ярких и энергичных абитуриентов поступила на программу Foundation Назарбаев Университета (НУ) осенью того
же года, а в 2015 году мы отпраздновали с ними свой первый
выпуск. В этом году, когда Назарбаев Университет отмечает 10-летний юбилей, число студентов выросло до более чем
6200 человек, что в 13 раз больше, включая около 300 докторантов. Вместе с 4700 выпускниками по шести годам выпуска
сегодняшние студенты и выпускники вместе приближаются
к отметке в 11000 – и все они несут в себе ДНК НУ. Они составляют новую критическую массу надежных будущих лидеров
и модернизаторов, которые примут на себя вызов, брошенный
Елбасы народу – сделать Казахстан одним из 30 ведущих стран
мира, и они станут мастерами в решении мировых проблем.
Студенты и выпускники НУ являются символом качественного образования и научных исследований, как
в Казахстане, так и за рубежом. Они очень конкурентоспособны на международном уровне и приветствуются в лучших
университетах мира. Двое из пяти наших обладателей степени бакалавра продолжают свое обучение, и благодаря их амбициям будет развиваться научно-исследовательская инфраструктура страны. Трое из пяти выпускников НУ окончили
университет со степенями по предметам STEMM (включая медицину), причем двое из пяти – это девушки. Выпускники НУ
высоко ценятся работодателями за критическое мышление
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и навыки решения проблем, за готовность проявлять инициативу, творческий потенциал и мотивацию, способность работать в команде и адаптироваться к различным условиям.
Особая гордость НУ – это исследовательская работа:
издано около 4300 научных публикаций, в том числе около
700 из них написаны студентами. Влияние цитирования уже
на 25 процентов выше среднемирового – здесь НУ занимает
лидирующее положение в Казахстане. Почти треть исследований НУ публикуется в 10 лучших международных рецензируе
мых журналах. Назарбаев Университет уже третий год подряд признан лидером публикаций Казахстана, в дополнение
к многочисленным индивидуальным наградам, присуждаемым нашим исследователям.
Благодаря этим исследовательским показателям НУ уже
входит в десятку лучших университетов СНГ и в двадцатку
лучших университетов Центральной и Восточной Европы.
Школа медицины НУ тесно сотрудничает с ведущими
международными партнерами и уже является эталонной моделью для других медицинских университетов Казахстана.
Инновационный кластер НУ открывает новые возможности для применения на практике результатов научных
исследований в продуктах, способствующих развитию национальной экономики, а также для создания полноценной
экосистемы для молодых предпринимателей и стартапов. Мы
видим, как стремительно развивается новое поколение технологических предприятий благодаря интеллектуальной любознательности студентов, выпускников, профессоров и разных партнеров Технопарка НУ и их готовности идти на риск.
Все эти невероятные события, произошедшие за короткое десятилетие, привели к тому, что международные
эксперты в области высшего образования включили НУ
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в число «быстро развивающихся университетов» – небольшой группы новых университетов, которые известны своим
быстрым развитием и желанием получить серьезную международную репутацию. Три года назад НУ стал одним из
основателей эксклюзивного «Азиатского альянса университетов», состоящего из 15 ведущих азиатских университетов,
находящихся в Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и на
Аравийском полуострове. Партнерами ААУ являются такие
академические центры, как Университет Цинхуа, Токийс
кий университет, Национальный университет Сингапура
и другие.
Важно отметить, что Назарбаев Университет стал моделью успешного современного университета на бывшем советском пространстве, основанном на ( I ) академической свободе
и автономии, (II) симбиозе преподавания, обучения и научных исследований и ( III) достижениях, безупречности и превосходстве. Университет начал оказывать системное влияние
на модернизацию высшего образования Казахстана; он стал
маяком для молодого поколения; и проводит обновление
мышление нации. В общем, он служит символом модернизации Казахстана.
Что сделало такое быстрое развитие возможным?
Все началось с непоколебимого видения и поддержки
Елбасы как основателя Назарбаев Университета, а также его
дальновидных надежд на этот новый университет, репутация которого была бы сопоставима с репутацией программы
«Болашак». Все это обеспечило полную политическую и финансовую поддержку и привело к принятию исключительной благоприятной правовой основы, широко известной как
Закон «О статусе «Назарбаев Университета», которая
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предоставила этому университету академическую свободу
и институциональную автономию.
В результате НУ смог привлечь таланты – высококлассных международных и местных профессоров и ученых, самых способных студентов страны и талантливых руководителей. НУ получил прекрасную возможность организовать
современное пространство. Конечно, наше исключительное
развитие также основано на тяжелой работе и преданности
делу всех членов сообщества НУ. Я не могу подобрать все слова, чтобы отблагодарить их за то, что мы смогли превратить
длинный марафон в 100-метровый забег.
Я также отдаю должное нашим стратегическим партнерам, выбранным из ведущих международных университетов.
Их поддержка с самых первых лет нашего существования помогла нам ускорить институциональное развитие. Мы надеемся, что эти отношения перерастут в равное партнерство.
НУ с первого дня твердо придерживался двух принципов:
(I) начиная с базовых программ, студенты поступают в НУ
только на основании заслуг – никакие другие соображения не
применяются; и (II) всецелая приверженность академической
безупречности и превосходству послужила краеугольным
камнем для создания исследовательского университета. Возможно, потребуется несколько лет, чтобы эти два принципа
полностью были приняты обществом, но они полностью приняты сегодня НУ и являются причиной того, что степени НУ
пользуются международным авторитетом. Еще одним преимуществом строгого соблюдения этих принципов является
то, что студенты НУ приезжают из всех регионов, всех типов
школ и из семей с очень разным уровнем дохода.
Этот набор ДНК НУ является характерной чертой наших
выпускников. Мы учим наших студентов – снова как будущих

115

лидеров – ценить разнообразие, учитывать индивидуальные
особенности и принимать разные точки зрения. Речь идет
о признании этнического, языкового, религиозного и современного разнообразия общества в этой стране, а также об
открытом, честном и уважительном взаимодействии с другими людьми. НУ – это не только создание знаний и навыков.
Мы заинтересованы в том, чтобы нести хорошие ценности
и внушать будущим лидерам страны важность служения широкой общественности. Наши студенты очень отзывчивы; они
готовы отдать долг обществу через создание новых предприя
тий, новых рабочих мест и возможностей для других. Многие
приняли решение стать социальными предпринимателями,
например, кто-то решил построить школы для детей с особыми потребностями, кто-то бесплатно провести чистую воду
или преподавать математику на казахском языке в сельских
школах.
Куда мы движемся дальше?
Продолжающаяся пандемия COVID-19 перевернула наши
планы – со дня Наурыза мы были вынуждены полностью перейти на онлайн-обучение. Почти 750 курсов проводятся в режиме онлайн, что вынуждает профессоров и преподавателей
адаптироваться, приспосабливаться и, да, учиться новым навыкам в проведении своих занятий.
Мы прекрасно понимаем наших студентов, которые изо
всех сил пытаются приспособиться к этому новому способу обучения – многие из них живут в переполненных домах
с большой конкуренцией за драгоценное время пользования
компьютером и интернетом или живут в районах с низким
покрытием интернета. Студенты испытывают большое разочарование из-за того, что теперь они лишены жизненно
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важного опыта студенческой жизни, заключающегося в налаживании прочных связей со своими сверстниками и профессорами, а также в установлении дружеских отношений
на всю жизнь. Чувство безысходности из-за необходимости отказаться от социальных взаимодействий ощутимо.
Мы надеемся, что наши студенты смогут вернуться в кампус
как можно скорее.
Тем не менее, этот вынужденный переход также ускорил
внедрение новых технологий и переход к среде, все в большей
степени управляемой данными. Появляется много междисциплинарных исследований, посвященных COVID-19 и смягчению его воздействия: примеры исследований НУ включают
разработку модели эпидемиологического прогнозирования,
эмпирическую систему «Светофор» для определения протоколов безопасности в этой изменчивой среде, участие в разработке лекарств, вклад в разработку вакцины и подготовка
к клиническим испытаниям, а также проведение анализа экономического воздействия, и это лишь некоторые из них.
Перед нами стоит много задач: мы хотим и должны пополнить ряды ведущих мировых университетов, а это означает дальнейшее признание и репутация как в сфере преподавания, так и в исследованиях. Приоритетом является
аккредитация как различных программ, так и всего учреждения. Мы поставили перед собой амбициозные цели на следую
щие десять лет, в том числе попасть в число 10-20% всемирно
признанных университетов.
У нас уже есть иностранные студенты из таких стран,
как США, Франция и Япония, студенты из Африки, а также
из соседних государств. Но мы хотим еще больше интернационализировать студенческий состав НУ, чтобы наши будущие
лидеры были знакомы и формировали связи на всю жизнь
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с такими же талантливыми сверстниками и вероятными будущими лидерами из других стран. Мы хотим перенести похожий опыт программы «Болашак» в г. Нур-Султане.
НУ предстоит долгий путь, чтобы заставить работать революционные технологии и инструменты на основе данных
не только на нас, но и на всю страну. Однако большие данные,
машинное обучение, искусственный интеллект, концепции
умного города, индустрия 4.0 также поднимают вопрос о том,
как высшее образование должно адаптироваться к этим крупным достижениям и какие преимущества могут предложить
университеты. Это вызовы, которые НУ с радостью возьмет
на себя.
Десять лет университетской жизни сродни человеку,
который только что научился ходить прямо и лишь изредка
поскальзывается как на льду. Мы знаем, что для достижения наших целей мы должны научиться бегать и преодолевать препятствия, с которыми, как мы знаем, мы столкнемся.
В быстро развивающемся мире изменчивости, неопределённости, сложности и неоднозначности долговечность систем
и процессов становятся все короче и короче. То, что служило
нам 10 лет назад, не сможет служить нам в следующие десять
лет. Помня об этих вызовах, почти два года назад мы запустили общеуниверситетскую программу трансформации под
руководством наших молодых коллег.
Важно отметить, что мы подтверждаем нашу приверженность сотрудничеству и обмену знаниями и передовым
опытом с ведущими университетами Казахстана. Мы хотим создать сильную сеть качественных исследовательских
университетов-единомышленников, чтобы вместе мы могли
покорять мир и приглашать к нам другие страны, чтобы они
могли открыть для себя новое поколение Казахстана. Мы хо-
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тим привлекать к себе международные таланты и умы, а не
переживать из-за потери собственных.
Мы приглашаем вас всех присоединиться к нам в этом
увлекательном путешествии, которое воплотит в реальность
видение и мечту Елбасы, нашего основателя.
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Кондолиза Райс
Экс-Государственный секретарь США
(видеовыступление)
Я с большим удовольствием шлю свои приветствия через
всю планету из Соединенных Штатов господину Назарбаеву,
человеку, которым восхищаюсь и которого знаю многие годы.
Господин Президент, – я всегда буду обращаться именно так, –
поздравляю с Днем Первого Президента Республики Казахстан!
Президент Назарбаев, как известно, стал Первым
Президентом независимого Казахстана и задал тон. Первые
президенты задают тон. Нам повезло – нашим первым президентом был Джордж Вашингтон, знавший, как сделать американские ценности краеугольным камнем того, что мы свершили в будущем. И это именно то, что сделал Первый Президент
для прекрасной страны – Казахстана, начиная от таких решений, как отказ от ядерного оружия, когда многие считали, что
оно будет оставлено, до решения построить необыкновенную
столицу Астана, и до решения не держаться за власть, но действительно мирно осуществить ее передачу новому руководству. Он играл решающую роль в столь многом для поступательного развития страны и стал примером для всего мира.
Хотела бы также сказать, что мне, как профессору, доставляет удовольствие тот факт, что в стране есть университет, названный в честь Назарбаева, потому что поколения молодых казахстанцев, и те, кто будет обучаться там из других
стран мира, будут всегда знать его имя и то, что он свершил.
Большое спасибо, с нетерпением жду возможности посетить Казахстан – страну, которую я очень люблю, в которой
люблю бывать, и, надеюсь, в следующий раз смогу увидеться
с вами. Поздравляю с Днем Первого Президента Казахстана!
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Ермухамет Ертысбаев
политический и общественный деятель
Республики Казахстан

Непросто выступать последним, все, что я хотел сказать,
уже отражено во всех выступлениях. После каждого выступления я вычёркивал у себя абзац, а то и два. С одной стороны, это
замечательно, потому что мы все единомышленники, и немудрено, потому что все сидящие здесь долгие годы в команде
Назарбаева занимали самые различные посты, и видели все
его титанические усилия, что называется, с близкого расстоя
ния.
Я решил подойти к сегодняшней теме через призму
знаменитой работы великого русского марксиста Георгия
Плеханова «К вопросу о роли личности в истории». Основной
посыл в этой работе следующий: «Влиятельные личности благодаря особенностям своего ума и характера могут изменять
индивидуальную физиономию событий, и некоторые частные их последствия, но они не могут изменить их общее направление».
Исследуя феноменальный жизненный и политический
путь Н.А. Назарбаева, очень трудно принять, что в жизни и во
всемирной истории, в истории нашей страны все так или иначе было предопределено. Назарбаев, как правильно отметили
все докладчики, сам творил историю, он влиял, он создавал
события, он изменил общее направление развития. Его невероятная харизма в сочетании с кипучей энергией и железной
волей позволили ему воздействовать на ход истории, не только изменять траекторию событий, а именно существенно повлиять, подчеркну, на ход истории, изменив его.
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Напомню, что когда в 1984 году Назарбаев стал самым
молодым премьер-министром союзной республики в СССР,
о нем уже в тогдашних экспертных кругах говорили как о будущем руководителе Казахстана. Его харизма и магнетизм
произвели сильное впечатление и на всесоюзной политической арене. Все, кто общался хотя бы раз с Назарбаевым,
говорили, если не о его сверхчеловеческих способностях, то, во
всяком случае, верили в его особый талант, волю, решимость
и предназначенную ему роль. В плане харизмы и профессионализма Назарбаев был выше на голову любого потенциального кандидата на пост руководителя накануне распада Союза.
Еще Макс Вебер утверждал, что без элемента харизмы, равно
как без профессионализма политика вообще несостоятельна.
В вышеуказанной работе Плеханов подчёркивает: «Рассуждая о роли великих личностей в истории, мы всегда являемся жертвой некоторого оптического обмана. Личная сила
является нам в крайне преувеличенном виде, так как мы относим на её счёт всю ту общественную силу, которая выдвинула
и поддерживала её». Какая это сила в данном случае? Конечно,
это многонациональный казахстанский народ, который более четверти века всегда поддерживал Нурсултана Абишевича
Назарбаева, а 1 декабря 1991 года наш народ выдал мощный
карт-бланш своему лидеру: девяносто восемь с лишним процентов, можно сказать, единогласно поддержал своего лидера.
И сила личности Назарбаева, конечно, возросла в этой ситуации до колоссальных размеров, когда за ним шел народ, который видел в Назарбаеве персонифицированное массовое
волеизъявление. Очевидно, что нам очень сильно повезло
с лидером, а лидеру повезло с народом.
Независимый Казахстан – это мечта многих поколений
казахов и именно Назарбаев это осуществил. Н.А.Назарбаев
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правильно реализовал основные стратегические параметры
политических и экономических преобразований в Казахстане. Поколение моих родителей даже и не мечтало о том уровне независимого, сильного и авторитетного государства, которое реально создано Назарбаевым, который, вне всякого
сомнения, является великим политиком.
Я расскажу о напутствии, которое Первый Президент дал
мне 11 марта 1995 года. Я стал советником Президента; утром
зашёл в его кабинет, где он лично мне вручил удостоверение.
В это время в Конституционном суде решался вопрос о рос
пуске Парламента. И он мне задал очень сложный вопрос.
Я начал лихорадочно соображать, какой ответ ему понравится.
И Нурсултан Абишевич сказал: «Не пытайся угадать, какой ответ мне понравится. Говори всегда только то, что думаешь».
Этим советом Елбасы я воспользовался, и четверть века живу
в атмосфере свободы слова и свободы мысли.
Президентская власть, которая является лидером изменений и гарантом соблюдения общественного договора
между разными стратами населения, между элитой, между
предпринимателями и иностранными инвесторами, сохранения межнациональной стабильности. Именно под такую
устойчивую и предсказуемую политическую систему во главе
с Н.А. Назарбаевым Казахстану удалось привлечь рекордное
в СНГ количество инвестиций на душу населения.
Первому Президенту нужна была именно такая президентская власть, чтобы не топтаться на месте, не тратить время на
многочисленные парламентские дискуссии, а чтобы в короткое
время провести глубокие и масштабные рыночные реформы. И
это удалось. В Казахстане после распада СССР никакой реальной
альтернативы президентскому государственно-политическому устройству не было. Нурсултан Абишевич не просто влиял –
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он создал новые геополитические реалии, когда между Россией,
Китаем и мусульманским миром появилось мощное, эффективное и авторитетное в международном сообществе государство.
Н.А. Назарбаев – уникальный политический деятель, который впитал в себе все лучшее из прошлого, активно действует
в настоящем и отчётливо видит и устремлен в будущее. Он сформировался как личность, как политик в Советском Союзе,
в строго централизованной политической системе, но которая
открывала возможности рядовым гражданам достичь высших
государственных постов. И к моменту распада Союза он, можно
сказать, уже прожил немалую часть жизни и сделал головокружительную карьеру. Феномен его заключается в том, что имея
такой управленческий, идеологический багаж, он стал самым
успешным либеральным, рыночным реформатором в СНГ, и это
признают все международные эксперты и институты.
Назарбаев, пожалуй, единственный из крупных политиков
– на постсоветском пространстве, во всяком случае – который
колоссальное внимание всегда уделяет идеологии, строительству политических партий, духовным ценностям. Одна его работа «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» о чем говорит! Мне представляется, что это самая сильная
вещь, которую он за четверть века написал. И вообще, в сочетании с его очень ценным даром – переводить сложные идеи
и мысли в доступные и трогающие сердца простых людей слова
и фразы – все это слагаемые его подлинного статуса Елбасы.
В заключение выражу общее мнение: отрадно, что
Первый Президент не только держит строй – он по-прежнему
впереди, в авангарде. И я осмелюсь от себя лично и от имени всех присутствующих пожелать Нурсултану Абишевичу
крепкого здоровья, новых творческих успехов и политичес
ких побед!

124

Content
Foreword _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 126
SPEAKERS
Maulen Ashimbayev _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 129
Ban Ki-moon  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 136
Krymbek Kusherbayev  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 138
Tony Blair  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 144
Kairat Mami  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 145
Jacques Attali  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 149
Kairat Sarybai  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 151
Abdullah Gul  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 156
Byrganym Aitimova  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 158
Stanislav Zas  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 163
Shigeo Katsu  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 165
Condoleezza Rice  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 172
Yermukhamet Yertysbayev _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 173
Photo Materials _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 177

125

FOREWORD
The image of modern Kazakhstan, three decades after gaining the
Independence, has received completeness in the form of the strong and
effective state, with a stable political and social structure, a dynamic
model of economic development and social relations, authoritative
and consistent international policy. Today, looking back to the
beginning of the 1990s we can feel the march of history and the breath
of time.
In this context the activity of the First President of Kazakhstan –
the Elbasy N.A. Nazarbayev – one of the most interesting and brightest
politicians of the modern world history invariably attracts attention of
a wide range of experts. This makes relevant any studies devoted to the
study of his far from completed political heritage.
Kazakhstan Institute for Strategic Studies under the President
of the Republic of Kazakhstan jointly with the Ministry of Foreign
Affairs of the Republic of Kazakhstan on November 30, 2020 held
an international conference «Nursultan Nazarbayev: a politician
of global scale», the key purpose of which was a wide exchange of
views and analysis of the phenomenon of leadership and the role of the
First President of the Republic of Kazakhstan – Elbasy N. Nazarbayev, to
discuss the importance of his international initiatives in the global and
historical process.
The leader of Kazakhstan attracted the attention of foreign
politicians and experts long before the collapse of the USSR. It is
indicative that the initial and most responsible period of Kazakhstan’s
Independence included N.A. Nazarbayev’s consistent and confident
contacts with world leaders, which could not but affect the approaches
and assessments of foreign experts.
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The relations established between the President of Kazakhstan
and such politicians as George H. W. Bush, Jiang Zemin, Margaret
Thatcher, Helmut Kohl, François Mitterrand and others convinced many
in the world analytical and political environment, that the new leader of
Kazakhstan is an extraordinary politician. This appropriately influenced
both the assessments of him as a politician and the expectations related
to his strategy, which were transmitted from the expert environment
into the sphere of political decision-making.
«Politician of global scale» – this is how the Head of State KassymJomart Tokayev characterizes Nursultan Nazarbayev in his book «He
makes history», noting the outstanding role of the First President of
Kazakhstan in the establishment and strengthening of the sovereignty
of our country. This capacious and precise definition of the Head of
State gave the title of the international conference, which was held in
the capital of Kazakhstan.
In order to understand the historical scale of the figure of Elbasy, to
assess what he did on the way to building a sovereign Kazakhstan and its
emergence as a full member of the international community, first of all,
it is important to have assessments of those who directly contacted and
worked with the Kazakhstani leader, both at the level of international
relations and during the implementation of reforms inside the country.
The international conference was attended by many prominent
foreign politicians, former heads of state and government, and current
and former heads of international organizations. The online format
included speeches by Ban Ki-moon, former UN Secretary General and
current president of the Global Green Growth Institute; Jacques Attali,
first president of the European Bank for Reconstruction and Development
(EBRD); Abdullah Gul, former Turkish president; Tony Blair, former
British Prime Minister; Condoleezza Rice, former US Secretary of State;
Stanislav Zass, Secretary General of the Collective Security Treaty
Organization.
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Well-known political and public figures and diplomats represented
Kazakhstan at the international conference: Chairman of the Senate
of the RK Parliament Maulen Ashimbayev, State Secretary of the RK
Krymbek Kusherbayev, Chairman of the RK Constitutional Council Kairat
Mami, Deputy Chairman of the Council of Senators under the Senate of
the Parliament of the RK Byrganym Aitimova, Executive Director of the
Secretariat of the Conference on Interaction and Confidence Building
Measures in Asia (CICA) Kairat Sarybay, President of Nazarbayev
University Shigeo Katsu, politician and public figure Yermuhmet
Yertysbayev spoke at the forum.
The First Deputy Head of the Presidential Administration of
Kazakhstan Dauren Abayev, Deputy Executive Director of the Nursultan
Nazarbayev Foundation Igor Rogov, First Minister of Foreign Affairs of
Kazakhstan Tuleutai Suleimenov, President of the National Academy of
Sciences Murat Zhurinov, Deputy Chairman of the Assembly of People
of Kazakhstan, Head of the APK Secretariat Zhanseit Tuimebayev,
authoritative national and foreign scientists, experts and politicians,
groups of national universities, research institutes and analytical centers,
National Academy of Sciences of RK, Library of the First President of
RK – Elbasy, Assembly of the People of Kazakhstan, National Chamber
of Entrepreneurs of RK «Atameken», Nazarbayev intellectual schools,
non-governmental organizations participated in the international
conference.
This collection of materials is based on the results of the
international conference and contains the speeches of all the participants.
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Maulen Ashimbayev
Chairman of the Senate of the Parliament
of the Republic of Kazakhstan

Distinguished conference participants!
Let me congratulate you on the forthcoming state holiday –
the Day of the First President of the Republic of Kazakhstan!
29 years ago, the people of Kazakhstan made a historic choice
and elected the First President of the country. This was one of the
most significant steps on the way to independence.
Over the years of independence, Kazakhstan has made
great strides. The dreams of our ancestors have come true:
Kazakhstan has become a sovereign, truly independent state
with a solid foundation. Undoubtedly, all this is the result
of the hard work of our First President of the Republic of
Kazakhstan, Nursultan Abishevich Nazarbayev.
World history is known to be written by particular indivi
duals. The story of victories and the achievements of entire countries is first and foremost a story of personal courage and the decisions made by their leaders.
We all know that when Nursultan Nazarbayev took over the
leadership of the country, the internal situation in Kazakhstan was
very complicated. We faced the daunting challenge of building an
independent state.
In the early 90s of the 20th century, social cataclysms and
civil conflicts shook the post-Soviet space. Nothing guaranteed
our territorial integrity and independence.
The first President not only found a way out of this impasse, but also exceeded the historical mission entrusted to him.
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There are no ready-made formulas for building successful states
in world practice. Kazakhstan had therefore to develop and implement its own development strategy. Its main goal was to strengthen our independence.
As world history shows, hard times create strong leaders.
Such a leader for our country was, of course, Nursultan Abishevich
Nazarbayev. Our Elbasy, has a strategic vision, a great will and the
ability to make unconventional and correct decisions in difficult
situations. The Elbasy`s personal qualities and his inner beliefs
became the basis for a number of decisions that became fateful for
the young state.
He created the independent state of Kazakhstan and laid the
foundations of the main pillars of sovereignty.
Firstly, the complex issue of defining borders was correctly
resolved and consolidated by international documents.
N.A. Nazarbayev once said, “The fate of the native land is
the fate of the country”. If the border issue is not finally resolved,
the state`s independence and its future will be uncertain. We are
all witnessing this today. The Head of State therefore focused on
serious diplomacy and not on disputes. Thanks to the foresight of
our First President, our borders were finally defined and approved.
The huge land inherited from our ancestors had forever
become the main wealth of the Kazakh people.
Nursultan Nazarbayev has formed a modern model of institutions of public administration. We adopted our Constitution,
which gave a new impetus to the development of the country. It
formed the branches of government, created the professional bicameral Parliament, the Government and an independent court
system. We organized the work of local akimats.
The institutions of public administration were thus systema
tized and the goals and objectives of each were clarified. We have
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created our armed forces, which form the basis of our sovereignty
and our country.
We have carried out comprehensive reforms in the economic
sphere ensuring a high level of economic growth. The Head of State
made very important historical decisions in this direction. Thus,
the First President defined the “Kazakhstani way” of development
recognized all over the world.
Undoubtedly, one of the wise decisions of the Head of State
was to move the capital. Despite the economic difficulties of that
time, the decision to move the capital was a real strategic step that
marked the beginning of the great Kazakh movement in a new era.
Indeed, the growth and prosperity of the capital opened the way
for the development of Kazakhstan as a whole. It glorifies the honor and prestige of our country and leads all Kazakhstani people to
new goals. Today, the capital has become the heart of our Motherland, the foundation of our independence, a real pillar of the
development of the state. The new capital is a vivid example of the
steadfastness and courage of our First President.
It is said that “history is written by talented people”. In
fact, every decision made by the Head of State in the interests
of the country is a new chapter in the history of the nation.
Among them, a significant step is the decision to create
the Turkestan Region and give a new status to the city of
Turkestan. Turkestan is a sacred place for Kazakhs since ancient
times and the core of the national spirit. At the new stage of the
country’s development, its revival will give a new impetus to the
prosperity of Kazakhstan as a whole. We can already see and feel
the results. The revival of Turkestan is a vivid example of striving
for a better future following the example of the past.
Of particular importance are the programs Madeni Mura
(Cultural Heritage) and Rukhani Zhangyru (Spiritual Revival).
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Taking an example from history is not a step into the past but a
vivid example of preserving the national code. In fact, there is no
state without a national code. Therefore, in this area, the Head of
State did not fail to make bold decisions as a guarantee of national
unity.
Such strategic steps of the First President combining
creativity and innovation can be seen in our current foreign policy.
It is important to note that Elbasy made a huge contribution to the
construction of a new architecture of international security at the
turn of the 20th and 21st centuries. First of all, in the early 90s, the
First President of Kazakhstan was able to formulate a new security
paradigm for the young independent state.
Contrary to the established approaches of the Cold War,
it was not based on military capacity-building, the build-up
of weapons and sabre-rattling. Its fundamental principles are
openness, dialogue, confidence-building measures and the search
for a common platform for mutually beneficial cooperation.
That is why Kazakhstan voluntarily renounced the world’s
fourth nuclear potential. This step was preceded by the closure of
the Semipalatinsk nuclear test site.
These strategic decisions of the First President largely
determined our further development. They clearly demonstrated
to the whole world that Kazakhstan is a responsible member of
the world community and a civilized and reliable partner.
As a result, our country has formed trusting and partnership
relations with Russia, China, the United States and other countries.
Kazakhstan has received security guarantees from the leading
world powers.
Our country was the first of the post-Soviet states to delineate
its borders with its neighbors, including the border with Russia
and China.
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In the following years, the First President of Kazakhstan
proposed a number of new initiatives in the field of nuclear
non-proliferation and disarmament. All of them are aimed at
a consistent movement towards a world free of weapons of mass
destruction.
The new security paradigm proposed by Elbasy was embodied
in large-scale initiatives in this area – in the Shanghai Cooperation
Organization and the Conference on Interaction and Confidence
Building Measures in Asia. These organizations are based on the
principles of trust, mutually beneficial and equal cooperation.
Throughout all these years, Nursultan Nazarbayev has
consistently implemented a policy of rapprochement between
conflicting parties and entire states. Elbasy’s peacekeeping efforts
in Central Asia, the CIS, Syria and other regions have been highly
appreciated by the international community.
The innovative approaches of the First President of the
country formed the basis of another important foreign policy
initiative – the Congress of Leaders of World and Traditional
Religions. Let me remind you of the historical context of these
events. The act of terrorism on September 11, 2001 in the United
States caused a surge of anti-Islamic sentiment in many countries.
Later, military operations began in Afghanistan and Iraq. The world
was in a state of uncertainty and chaos. Ideas about the insoluble
contradictions between Christian and Muslim civilizations were
spreading everywhere.
In these circumstances, Elbasy once again took an important
and strategic step. He called on the leaders of all confessions
to engage in dialogue and search for joint responses to global
challenges and threats. Kazakhstan had the moral right to do so.
After all, our country has built an effective model of interethnic
and interreligious harmony in a multi-ethnic society.
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The initiative of Elbasy to convene the Congress was
supported by many confessions and religious organizations. The
first Congress in our country was held in 2003. The forum was
attended by authoritative representatives of Islam, Christianity,
Judaism, Hinduism, Buddhism and other religions. To date, six
Congresses have already been held. The platform has become
valuable for spreading the ideas of interreligious tolerance,
dialogue and interaction in the world.
Nursultan Nazarbayev`s vision and innovation also
permitted the “resetting” of economic affairs between the postSoviet countries. In the 90s, the territory of the CIS was a zone
of serious challenges and disintegration. To change these trends,
back in 1994, Elbasy proposed his vision for the development of a
new Eurasian project in the post-Soviet space. The key principles
of integration were formulated. These are real equality, respect
for the sovereignty and independence of our states and economic
pragmatism.
Time has shown that Nursultan Nazarbayev`s initiatives
correspond to the long-term interests of the Eurasian countries.
These ideas were embodied in a series of agreements and treaties,
including the creation of the Eurasian Economic Union in 2014.
Based on the results of five years of the EAEU’s work, we can draw
conclusions about the effectiveness of the organization. Trade
indicators and investment volumes between our countries are
growing and joint projects are being implemented in various areas.
However, there is still much to be done within the framework of
the EAEU. It is important to follow the fundamental principles of
equal and pragmatic cooperation laid down by the First President
of Kazakhstan.
Today, unfortunately, we still face sanctions wars and
confrontations between the major powers. The existing security
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systems and mechanisms are being scrapped. There is a new
round, and new forms of the arms race. Under these conditions,
the security paradigm proposed by Elbasy remains relevant for the
modern world.
Security should be achieved not through armaments and
military confrontation but through openness, dialogue and
a search for a common platform for cooperation. It is important to
further promote these principles at the international level.
In general, there is no doubt that the global initiatives of
the First President of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, will
continue to work in the long term to form a solid foundation for
global security in the 21st century.
Distinguished articipants!
As a result of Nursultan Nazarbayev`s reasonable policy,
Kazakhstan is recognized worldwide as a country with a strong
economy, unity and a high responsibility. It is an honorable task
for all of us to perpetuate our independent country and preserve
its continuity without deviating from the path laid out by our First
President.
I wish you all success and good luck!
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Ban Ki-moon
Former UN Secretary-General,
President of the Global Green Growth Institute
(video presentation)

In this era of uncertainty, pandemic, and division decisive
leadership alongside international cooperation is all the more
important in order to construct a more peaceful, sustainable, and
prosperous future for all people and our Earth.
In this connection and to help us build this common future,
it is also essential to highlight moments from our past when
phenomenal leadership was it is praised that helped timely efforts
to advance global peace and security.
And one of these key moments in the last few decades was
the successful closure of the Semipalatinsk nuclear testing site in
Kazakhstan and the voluntary renunciation of the possession of
the Soviet strategic nuclear arsenal.
This was a historic decision for humanity and our planet.
Indeed on 29th August 1991, when Elbasy Nazarbayev issued
forward thinking Decree № 409 he made the powerful decision
to close the testing site that had been used to conduct over
500 explosions to the detriment of the health and security of local
communities and the environment.
For this bold action that enhanced regional and international
security he also catalyzed the growing global leadership of
Kazakhstan in this field of disarmament and nonproliferation and
successfully guided the foreign policy and burgeoning diplomacy
of this young nation to new heights.
This includes ratifying the Comprehensive Nuclear-Test-Ban
Treaty CTBT in May 2002, initiating the United Nations’ General
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Assembly to adopt this landmark Universal declaration on the
achievement of a nuclear-weapon-free world in 2015 and helping
the United Nations designate 29th August as the International
Day against Nuclear Tests.
As the former Secretary-General of the United Nations I
have witnessed time and time again how decisive leadership at
key moments can help change the trajectory of not only individual
nations but the world more largely.
In this regard, I take this opportunity to appeal to all global
leaders to elevate their efforts in helping the United Nations
conceive of a brighter world – one where nuclear testing and
proliferation are not only banned but where we are free of nuclear
weapons in entirely.
I also again reiterate my deep appreciation to Elbasy
Nazarbayev for his historic decision and Kazakhstan’s ongoing
efforts to help realize this brighter world.
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Krymbek Kusherbayev
The State Secretary of the Republic of Kazakhstan

Distinguished conference participants!
We are meeting with you on the eve of Independence Day
and the Day of the First President – Head of State, which are celebrated in Kazakhstan on December 1 and 16.
For Kazakhstanis, these two dates symbolize intertwined,
unique, inseparable ideas about the realization of the noble
dreams and hopes of our people, the highest ideals. It is due to the
reasonable policy of N.A. Nazarbayev, the unity and cohesion of
our people, the age-old dream of our ancestors came true, and we
became an independent state.
Over the past thirty years, a number of historical events have
taken place: the Republic of Kazakhstan has become a respected
and powerful state in the world, the domestic and foreign policy of
the young state has received international support. Therefore, for
us, Independent Kazakhstan and the Head of State N. Nazarbayev
are one concept!
At the moment, we express our gratitude to friends, colleagues and contemporaries of our young state, of the Head of
State, who are taking part in the conference today!
Ladies and Gentlemen!
Dear friends!
The significance and relevance of today’s event is emphasized by the representative list of the participants.
I would also like to welcome the distinguished guests of this
conference – former UN Secretary-General Ban Ki-moon, former
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UK Prime Minister Tony Blair, former President of Turkey Abdullah Gul, former US Secretary of State Condoleezza Rice and others
who are joining us via videoconference.
In general, we once again express our deep gratitude to
everyone for taking part in the conference during such uneasy period of the COVID-19 pandemic.
Today we can say with certainty that the world has entered
a phase of fundamental shifts in its social, economic and political
development.
The architecture of international relations has been rapidly
changing, the outlines of which are not so clear.
Major processes take place in demography and migration,
cultural and humanitarian, scientific and technological spheres,
in regards to climate-related problems.
They are characterized by multidirectional tendencies and
already now radically affect the current and future world order.
The COVID-19 pandemic has, to a certain extent, accelerated
these rather painful transformations and has generated a number
of new challenges for the entire global community.
It showed the critical unpreparedness of the world for such
emergencies, revealed major shortcomings in the managerial,
organizational, economic and social spheres.
We are going through a milestone, probably one of the most
contradictory and difficult stages in the history of mankind.
In such conditions, fundamentally new instruments, new
approaches to the formation of a harmonious world order,
strengthening of the social foundations of security of both individual states and the world as a whole are required.
Therefore, I think everyone understands how important
it is to fully comprehend the progressive experience of state
building and international interaction, accumulated in various
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countries under the leadership of the outstanding leaders
of our era.
It is them who, by their actions, charisma and will have a decisive influence on the course of history.
They always carry a huge burden of responsibility not only to
their people but to the whole world.
This small cohort of great transformers at the turn of two
centuries certainly includes the First President of Kazakhstan,
Nursultan Nazarbayev.
Kassym-Jomart Tokayev, the head of our state, a longstanding ally of Nursultan Abishevich and the successor of his
strategic course wrote the following in one of his books: “The
whole world talks about the ‘Nazarbayev phenomenon’ that
emerged at the junction of two parts of the world – Europe
and Asia, two civilizations – eastern and western, two political
systems – totalitarianism and democracy”.
Indeed, if you look at it in retrospect, it is difficult to find
politicians of such scale in the world.
All progressive transformations in Kazakhstan are associated with his name.
At a sharp turn of epochs, when the concepts of “end of
history” and “clash of civilizations” were popular in the world,
when one-sixth of the dry land was experiencing dramatic disintegration, when our country was actually left alone with plenty
of acute problems, Kazakhstan needed a resolute, experienced
national leader who was able to unite the society.
Due to the phenomenal leadership of Elbasy (kazakh word
meaning Leader of the Nation), his strategic vision and reformist
talent, ability to push the horizons of the future Kazakhstan has
emerged as a strong state, proactive and responsible international
partner.
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The country quickly overcame the socioeconomic collapse of
the first half of the 1990s after the collapse of the Soviet Union.
New socio-political institutions were formed, the economy
was transformed into a market-oriented one, international contacts were established from scratch.
Having solved these priority problems, Nursultan Nazarbayev, as a true leader and wise politician, formulated ambitious
tasks for the long term.
In October 1997, he presented to the people the
“Kazakhstan-2030” Strategy. It has become a concentrated and
realistic vision of the country’s development for decades to come.
The strategy was implemented early and successfully which
became the basis for the development and adoption of a new
strategic document with a planning horizon until 2050.
The transfer of the country’s capital can be called an unprecedented step, a manifestation of powerful political will, foresight
and determination of the First President. In an extremely short
period of time a modern megalopolis appeared in the endless
steppes of Kazakhstan which today rightfully bears the name of
its main inspirer and architect.
A lot can be said about the achievements of our country
under the leadership of Elbasy. The phenomenon of Nursultan
Nazarbayev’s leadership is multifaceted. In fact, he created the
modern statehood of Kazakhstan, laid a powerful foundation for
the successful and long-term development of the country. Today
the multinational people of Kazakhstan confidently look into the
future as a result.
Nursultan Nazarbayev has always been distinguished by
a global level of thinking.
His decisions to close the Semipalatinsk nuclear test site
even before the collapse of the Soviet Union as well as to abandon
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the world’s fourth largest nuclear arsenal caused a wide international resonance.
This step became truly historic, it made Kazakhstan the leader of the movement for the non-proliferation of nuclear weapons.
After the closure of the Semipalatinsk test site all ground
and underground nuclear tests were soon stopped worldwide.
These test sites have been silent for over thirty years. A day of
signing of that historic Decree of President Nursultan Nazarbayev –
August 29 – was declared the International Day against Nuclear
Tests by the resolution of the UN General Assembly.
The initiatives of the First President of the Republic of Kazakhstan to strengthen global and regional security are widely known.
In 1992, at the 47th session of the UN General Assembly
Nursultan Nazarbayev proposed an initiative to create a Confe
rence on Interaction and Confidence Building Measures in Asia.
Today this unique international forum brings together more
than two dozen states and contributes to the strengthening of cooperation, stability and security on the vast Asian continent.
In 1994, he announced the idea of creating the Eurasian Economic Union. Unfortunately, it was not implemented at that time.
However, such an objective category as time clearly showed
the demand for the integration initiatives of the First President of
Kazakhstan. The Eurasian Economic Union with a common market
of more than 185 million people has existed since 2015 and develops
dynamically despite the unfavorable external economic situation.
Elbasy made a significant contribution to the creation and
development of the Shanghai Cooperation Organization. This
international platform has been showing its effectiveness for
almost 20 years, constantly increasing its influence and authority.
On the initiative of the First President of Kazakhstan an
OSCE summit was held in our capital after an eleven-year break.
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The unique congresses of leaders of world and traditional
religions are widely known which are regularly held every three
years in the capital of Kazakhstan. They were also initiated by
Nursultan Nazarbayev.
The first President of Kazakhstan is recognized in the world
community as a skillful and authoritative negotiator.
Due to the peacekeeping efforts of Nursultan Nazarbayev
many regional problems were resolved or switched to a diplomatic channel. In particular, here we can say about the Astana process on Syria, the talks on the Iranian problem in Almaty. Largely
thanks to the personal mediation of Nursultan Nazarbayev a serious crisis in Russian-Turkish relations in 2015-2016 was resolved.
In general, principles such as dialogue and trust have become a hallmark of Kazakhstan’s foreign policy.
We see that in the conditions of growing turbulence and
unpredictability in international relations such responsible
approach becomes even more urgent.
All of the Elbasy’s initiatives on the external track are in
demand today more than ever for a radical renewal of the world
economy and politics. They are imbued with a deep understanding
of the world by Nursultan Nazarbayev, have a constructive character and meet the interests of the global community of nations in
the era of «post-COVID» development and new challenges.
Dear participants of the meeting!
Today President Kassym-Jomart Kemelovich Tokayev conti
nues to implement the good initiatives of the Head of State in the
interests of the nation and the future of Kazakhstan.
Political continuity is a guarantee of stability and sustainable development in the country.
You know how important this is for the whole society.
May our country always remain peaceful and the sky – clear!
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Tony Blair
Former UK Prime Minister
(video presentation)

It’s a pleasure to be able to say these words on the occasion
of an important conference. Back in the early 1990s when the
Soviet Union broke up very few people would have rated highly
Kazakhstan’s chances of becoming what it is today. And that it is
a successful and stable country is in no small measure due to the
leadership of President Nazarbayev.
And for all the challenges and reforms that are still to
come and still necessary Kazakhstan at this present moment in
time can look forward to the future with confidence. President
Nazarbayev did three very important things for the external world
to realize.
First, he renounced the nuclear weapons of Kazakhstan
became the only country to do so, to actually dismantle its
nuclear weapons.
Secondly, Kazakhstan is a majority Muslim country
is a beacon of religious tolerance. It reaches out across the
boundaries of faith and culture to its Christian and to its Jewish
communities.
And thirdly, Kazakhstan despite being in between two global
giants China and Russia has been a faithful and dependable ally to
the West as I know very well after 9/11.
But in addition Kazakhstan’s economy has grown many
times since the early 1990s and it is undergoing a constant
process of modernization as we speak. So these are significant
achievements. And when you look at the region and all the
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difficulties that other countries have faced during these last
30 years I think Kazakhstan can be very proud of the journey it is
been on and it can be very confident of the journey it is about to
embark on now. So all of that has required leadership and that is
why it is such a pleasure for me to express my respect.
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Kairat Mami
The Chairperson of the Constitutional Council
of the Republic of Kazakhstan

Distinguished conference participants!
Our meeting takes place on the eve of important public
holidays – the Day of the First President and the Independence
Day of the Republic of Kazakhstan. These events are closely related
to each other and represent the beginning of the construction of
a new Kazakhstani statehood.
Today, almost thirty years after the proclamation of
sovereignty, we can firmly affirm with confidence and a sense
of pride that Kazakhstan is an equal and respected member of
the international community and has all the features of a wellestablished statehood. In these successes of the country, a key role
belongs to the First President of the Republic of Kazakhstan – Elbasy
Nursultan Abishevich Nazarbayev.
It should be noted that the stable and progressive evolution
of the Republic of Kazakhstan is largely associated with the
introduction of a presidential form of government. The effective
establishment of Kazakhstan as a sovereign State has its starting
point on April 24, 1990. It was on this day that the post of President
of the Republic was established and Nursultan Nazarbayev was
elected to it.
A true patriot of his people, an experienced politician with
the mindset of a creative scientist, a top-level practitioner at
that time of the all-union scale, he possessed the gift of systemic
foresight and refined management skills. At the same time, he knew
perfectly well the state of affairs in all units of the Kazakh State and
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society. He completely possessed information about economics and
politics, about the internal well-being of the people.
After overcoming all the difficulties, the President managed
to carry out radical changes and ensure a course aimed at the
economic and social prosperity of the State under constitutional
legality. This is clearly evidenced by recent history.
The entry of Kazakhstan into the era of State independence
objectively demanded a new legal system based on constitutional
values that are largely different than before.
During the last quarter of the twentieth century, all basic
legislative acts were written almost from scratch in Kazakhstan.
The first of the constitutional acts that laid the foundations
of the social and state system was the Declaration on State
Sovereignty of the Kazakh SSR of October 25, 1990. Its adoption
opened the process of international recognition for Kazakhstan.
It became the constitutional passport of a newly independent
country, according to which Kazakhstan began to be accepted into
the international community of equal world players.
From the very beginning, the constitutional and legal policy
of the Leader of the country was aimed at strengthening the
foundations of statehood, taking into account widely recognized
values and national traditions.
The key components of Kazakhstan’s constitutional identity
and the fundamental guidelines for the country’s evolution were
defined in a national referendum held on 30 August 1995, at which
the current Constitution was adopted.
Acting strictly within the constitutional-legal framework,
Nursultan Abishevich exerted a key positive influence on all
components of the constitutional and legal policy.
While developing the constitutional and legal policy
and implementing it, Elbasy was always firmly convinced of
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the enduring value of the Constitution, constitutionalism and
constantly proved his conviction by personal example.
Working in various government positions, I regularly
listened to the speeches of Elbasy at work meetings and conferences.
I was always surprised to what extent a person, not being
from the legal sphere by education and vocation, has a thorough
knowledge of systemic concepts and detailed knowledge of
constitutional and legal topics.
With full control of constitutional matter, Elbasy held
a key position, defining the main values, ideas and provisions of
the Constitution; exerted a decisive influence on the formation
of conceptual structures, up to the writing of texts of individual
norms. In fact, during the work on the draft Constitution of 1995,
the First President, literally with pen in his hand, studied and
outlined a number of foreign constitutions.
Over the past thirty years, the presidential form of
government has been worked out and approved. It is based on the
most careful attitude to the Basic Law, ensuring its stability and
dynamism. Amendments to its text were allowed only when there
was a special need, the presence of serious argumentation.
Each of the reforms of the Constitution is directly related to
the evolution of Kazakh society, they were carried out in the most
reasonable and timely manner.
Elbasy’s commitment to constitutionalism, which he declared
at the dawn of independence, found its unshakable confirmation in
the transfer of supreme power that took place in 2019.
The transition of the powers of the Head of State took place
in strict compliance with the requirements of the Constitution.
On March 19, 2019, in his address to the Nation,
N.A. Nazarbayev said the following: “As the founder of the
independent Kazakh state, I see my future task in ensuring the
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coming to power of a new generation of leaders who will continue the
reforms carried out in the country.”
When analyzing the historical mission of the First President,
the words of the famous scientist John Schaar are appropriate,
who argued that “The future is not some place we are going, but
one we are creating. The paths are not to be found, but made.
And the activity of making them changes both the maker and the
destination.” The essence of this statement is largely correlated
with the creative activities of the First President, who from scratch
shaped the future of sovereign Kazakhstan.
It seems that thanks to the institution of the presidency and
the special consolidating role of the President, Kazakhstan has
become a recognizable and recognized member of the international
community. We have a lot of work ahead on the way to achieving
the strategic goal of becoming one of the thirty most developed
countries in the world. In this direction, Elbasy plays and will play
a decisive role.
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Jacques Attali
The first President of the European Bank
for Reconstruction and Development (EBRD)
(video presentation)

I had a chance to meet with him 30 years ago, on the moment
of a birth of the country, as well as the birth of my institution
European Bank for Reconstruction and Development in which
I had a chance to have Kazakhstan as a full member, one of
the first international institutions in which Kazakhstan could
become a full member with its voting rights and his own name.
And it was a great chance for me to meet President Nazarbayev
many times during these 30 years and to see his vision, his will,
capacity and expertise to develop a country inside as a modern,
free market, democratic, socially and ecologic conscious country, a
country that is also moving forward in towards the modernization
of their institutions.
I was proud to be a part of the Expert Advisory Council and
help to establish a new Constitution of Kazakhstan.
I was also very impressed of the international behaviour of
President Nazarbayev and the fact that he succeeded very well
to become rapidly one of the wisest man in the world in terms
of political foresight, control of negotiations, capacity of dealing
with a very difficult environment.
When you are chairing a country as large as Kazakhstan
surrounded by countries like Russia, China, Iran and some others
you must have the huge capacities and skills, diplomatic and
social. It is a case with President Nazarbayev which he succeeded
to be well balanced, he succeeded to move capital of the country
in Astana and transformed into a magical city with the help
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of the best architects in the world, as well as into a social city
in which it is pleasant to be and in which I think it’s nice to live
for citizens.
Also, thanks to the wisdom of President Nazarbayev,
in Kazakhstan, in an open and confidential manner, many
international negotiations are being held on issues that are not
related to Kazakhstan. The negotiators in a very difficult situation
receive a hospitable welcome and wise advice from President
Nazarbayev.
Kazakhstan is a very promising country. President
Nazarbayev has done a landmark, a construction of a country from
scratch, coming back to the source of many world civilizations,
both Asian and Western. I wish him all the best and I do believe
that his heritage for the country, as well as for the whole world
will reach to the next generation. A legacy that proves that it is
possible to build a country from scratch, build a civilization, new
institutions, make a peaceful transition from a totalitarian regime
to a democratic one, carry out modernization that covers everyone
and especially the next generations, whose future is the priority of
public administration.
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Kairat Sarybai
Executive Director of the Secretariat for the Conference
on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA)

Distinguished ladies and gentlemen!
Let me express my gratitude to the organizers of the Confe
rence for the kind invitation to address this representative forum
devoted to a remarkable occasion: the Day of the First President
of the Republic of Kazakhstan. The topic of today’s meeting is
very relevant and wide-ranging, as evidenced by the selection
of speakers: Heads of State; government representatives; and
leaders of a number of international agencies. In this regard, it
is my genuine pleasure to take as the theme of my speech the
Conference on Interaction and Confidence-building Measures in
Asia (CICA), the 30th anniversary of which we will commemorate
in 2022, and which was the initiative of the First President of
Kazakhstan – Elbasy Nursultan Nazarbayev.
This initiative on the part of Elbasy established a framework
for a Pan-Asian platform for dialogue on regional security
architecture – a framework intended to be open, transparent,
inclusive and evolutionary; based upon universally recognized
principles of international law; and which sets the stage for the
peaceful coexistence of all states, as well as peace, freedom, and
prosperity for the peoples of the states.
The members of CICA have increased in number from
the original 15 to 27 founding states. The total land area of the
member states covers about 90% of the Asian continent, inhabited
by more than half of the world’s population. CICA member states
account for more than 50% of global GDP and generate two-thirds
of global economic growth.
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Since the First CICA Summit, which took place in Almaty
in 2002, five meetings at the level of Heads of State and Govern
ment have been held on a regular basis. The work of each mee
ting has resulted in the adoption of a corresponding Declaration,
in which the Summit participants expressed the Forum’s attitude
to the most significant aspects of modern international relations.
The high level of efficiency of the meetings demonstrates the
considerable potential of the CICA in building a common,
comprehensive, cooperative, sustainable, indivisible and equal
security for all in Asia.
Chaired by Kazakhstan, Turkey, China and Tajikistan
respectively, the CICA has made tremendous efforts towards the
implementation of confidence-building measures in the economic,
environmental, and humanitarian spheres; as well as in the fight
against new threats and challenges and within the militarypolitical dimension.
The CICA Secretariat has been operational since 2006. At
various times, it has seconded diplomats from Kazakhstan, China,
Russia, India, Turkey, Iran, and Tajikistan. In 2018, the Secretariat
was completely relocated to Nur-Sultan.
Meetings have been established of the Business Forum and the
Business Council; the Forum of Non-Governmental Organizations;
the Youth Forum; and the CICA Analytical Structures Platform.
These are all held on a regular basis.
As a result of consistent evolutionary development, the CICA
has thus acquired the main features of a full-fledged organization.
Looking back at the long route of development from the
original initiative to the current state of the Conference, let
me note a number of points that I see as important; and which
clearly mark the achievement of Elbasy, the founder of the CICA
as recorded in the Declaration of the Dushanbe Summit of 2019.
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1. Elbasy’s gift of statesmanship. In early 80-90s of the last
century, the President not only foresaw a major shift in international
relations from bipolar and monopolar design to a polycentric
system with a growing role for Asia in global development, but also
initiated a number of international endeavors, one of which was
the convening of the CICA. I had the opportunity to observe the
numerous negotiations between the First President of Kazakhstan
and world leaders, as part of which the need for a balanced and
consequently more democratic world order was discussed.
2. Elbasy’s foreign policy outlook is based on his deep
conviction and firm commitment to the principles of international
law, in which the UN Charter and its key provisions play a central
role. Nursultan Nazarbayev, being a strong supporter of multilateral
approaches to ensuring peace, security and stability, has always
advocated for a diplomatic settlement of contradictions; for
international coordination of efforts in the fight against terrorism
and other new threats and challenges; for expanding trade and
economic cooperation for the sake of prosperity and wellbeing
of the nation; and for the need for coordinated international
cooperation to solve environmental problems.
3. The next important feature of Nursultan Nazarbayev is
his consistency. It was a number of initiatives of Elbasy and his
concrete actions based on a firm commitment to multilateralism
that made a significant contribution to the theory and practice
of diplomacy about the role of medium-sized states in solving
global problems of international relations. First of all, this refers
to the consistent policy of Nursultan Nazarbayev aimed at the total
elimination of nuclear weapons; the integration nitiatives at the
regional, continental and global levels; and successful mediation
activities in the settlement of civil and interstate conflicts.
Unfortunately, the rules of the Conference do not allow us to
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illustrate this thesis in detail, since just the listing of events and
the geography of what Elbasy has done in the field of international
mediation would require separate symposia.
4. Another equally important feature is innovation. Elbasy’s
policy of introducing innovations in science and technology and
in socio-economic and political development are well known;
but it is also obvious that Nursultan Nazarbayev has brought a
number of innovations to foreign policy. Any innovation is an
attempt to introduce new approaches to solving current problems.
However that is not through scrapping or total denial of the old;
but through the consistent implementation of new ideas based
on a deep understanding and analysis of past experience. One
of the examples of Nursultan Nazarbayev’s innovations in the
field of global diplomacy is the development and adoption of the
CICA Catalogue of Confidence-Building Measures at the Second
Ministerial Meeting held in Almaty in 2004. It was this document
on agreed confidence-building measures in the five dimensions
that became the first breakthrough instrument in the history of
international relations of the Asian States with the purpose of
implementing the main task of the Forum.
Distinguished Conference participants!
Consistency, predictability, and at the same time bold
innovative approaches based on a thorough analysis of historical
and current experience, as well as the gift of statesmanship, have
become, in my opinion, the main components of the deep trust
in Elbasy on the part of political leaders and statesmen together
with the nations and international organizations they represent.
In fact, this trust has grown into an international recognition
of Nursultan Nazarbayev as a politician of global scale. The
international summit meetings already mentioned by the
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honorable previous speakers of our Conference in the hospitable
land of the Great Steppe country – Kazakhstan (CIS and EurAsEC,
the CICA and the OSCE, SCO and OIC, Congresses of spiritual
leaders of the world and traditional religions as well as the Almaty
meeting on the Iranian nuclear program and the Astana process on
the Syrian settlement, etc) or other international formats, with the
participation of the First President of Kazakhstan (Chairmanship
in the UN Security Council, Summits on nuclear security, the Minsk
process to resolve the crisis in and around Ukraine, etc.) are obvious
confirmation and approval of the topic of our meeting today, on
the eve of a significant event not only for Kazakhstan, but also
for the international community. In my opinion, the initiative to
create a Council of Sages within the CICA with the central role
of Nursultan Nazarbayev as the founder of the Forum, which was
put forward by the President of Kazakhstan, Mr. Kassym-Jomart
Tokayev, at the 5th CICA Summit in Dushanbe last year, will also
be welcomed by the member countries of the Conference.
In conclusion, I would again like to thank the organizers and
participants of the Conference for the opportunity, in discussing
the evolution from the initiative to the formation of the Confe
rence on Interaction and Confidence Building Measures in Asia, to
share my views on the role of the leader, the First President of the
Republic of Kazakhstan, His Excellency Nursultan Nazarbayev, in
the global system of multilateral diplomacy and the development of
multilateral approaches to the issues of international security.
Allow me to take this opportunity to thank you and the vast
online audience for your attention and wish everyone a pleasant
holiday on the occasion of the Day of the First President of the
Republic of Kazakhstan!
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Abdullah Gul
Former President of the Republic of Turkey
(video presentation)

During my long political life and seven years of presidential
activity, I had the opportunity to work closely with the esteemed
Mr. Nazarbayev, I got to know him better, and a strong friendship
has grown between us.
For this reason, I would like to express my opinion about this
person from three perspectives.
First, since the collapse of the Soviet Union, which has become
one of the most significant political events of the 20th century,
the highly respected Mr. Nazarbayev, as the First President of
a developed, modern and independent Kazakhstan, was able to
become a far-sighted and wise leader for the Kazakh people.
As the First President, he built a strong and stable state
with fixed borders. Using Kazakhstan’s resources efficiently, he
ensured the country’s sustainable development and prosperity as
an economically and socially powerful state in Central Asia.
He paid great attention to education and science; and over the
past quarter of a century created the conditions for the education of
a new generation of Kazakhstan in the most prestigious domestic
and foreign scientific and educational centers, preparing them for
future success.
He has created a strong and free market economy, thereby
drawing the attention of the whole world to Kazakhstan as a
successful Asian country.
Of course, such a country has gained great authority in the
international arena and has become the center and very often is at
the front of various international initiatives.
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Second, I would like to mention a very important, and above all,
rare feature. Distinguished Mr. Nazarbayev, being at the very peak of
his political activity, having the unconditional support and loyalty of
the Kazakh people and all state institutions, demonstrating wisdom
and foresight for the sake of the future of his country, voluntarily
resigned his presidential powers and stepped aside to open the way
for a new generation.
This event is rarely found in political history. I believe that the
people of Kazakhstan will remember this historic decision with great
appreciation.
Mr. Nazarbayev has made every effort to transform the
country into a democratic state through his personal development,
recognition of democratic values, strengthening the parliamentary
system, and establishing a balance between the branches of
government. As a skilled politician with a deep understanding of
international politics, Nazarbayev consciously and consistently
pursued his goals. It is true that he is a unique personality, worthy
of great respect!
Third, distinguished Mr. Nazarbayev is a leader who has un
derstood the Turkic world with his heart and mind. I witnessed this
personally. In 2010, we established the Turkic Council together.
I treat him with special respect as the Aksakal of all Turkic peoples.
Among the main goals of the balanced policy of Mr. Nazarbayev
is, first, the cultural, humanitarian, economic, and, second, the political
cooperation of the Turkic world. In this regard, Kazakhstan always acts
as a coordinator of respected initiatives and provides comprehensive
support.
I wish my highly respected and dear brother good health and
well-being. I express my confidence in the bright and prosperous
future of the Kazakh people. Let Turkish-Kazakh relations and the
special role of Kazakhstan in the Turkic world continue to grow,
develop and flourish!
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Byrganym Aitimova
Deputy Chairperson of the Council of Senators under the Senate
of the Parliament of the Republic of Kazakhstan

Distinguished participants of the international conference
“Nursultan Nazarbayev: a Politician of Global Scale”!
Let me extend congratulations on this state holiday: the Day
of the First President – Elbasy Nursultan Nazarbayev.
I would like to start my speech with the words of President
Kassym-Jomart Tokayev: “History itself gives rise to outstanding
personalities. However, such leaders also make history”.
Nursultan Abishevich Nazarbayev is such a large-scale
historical person!
Destined for the people of Kazakhstan, Elbasy, national
leader over three decades, has managed to create modern
Kazakhstan with organized state institutions; established the
mechanisms of governance; arranged goals for the next 30 years
and, more, a strategy of sustainable economic development;
proposed the national code “Mangilik El”; and clearly set foreign
policy priorities.
In these days and in the years to come, much significant,
important and interesting things will have been said about the
First President Nursultan Nazarbayev.
But if you look at more than 30 historical achievements of
independent Kazakhstan under the leadership of Elbasy, I would
put first the following three most important initiatives and actions
of the First President, which took place after the Declaration of
Independence of the Republic of Kazakhstan. They are:
– closure of the Semipalatinsk nuclear test site;
– voluntary renunciation of the nuclear arsenal;
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– international legal registration of the state border.
It is well known that the Semipalatinsk nuclear test site was
closed by the decree of the First President on August 29, 1991.
This courageous decision by Nursultan Nazarbayev to unilaterally
close the nuclear test site, which for more than forty years had
been bringing misery and deadly illness to a population of one and
a half million people in the region, earned respect not only in his
own country, but also throughout the world.
This decision was the first step of a young country, still
unfamiliar to many, to integrate itself into the world space with a
clear and understandable goal: to achieve a world free of nuclear
weapons.
Former UN Secretary-General Ban Ki-moon commended
President Nazarbayev “for his courageous decision to close the
Semipalatinsk test site and renounce nuclear weapons. It was
a visionary step... to declare actual independence. They (the
nuclear powers) need to be guided by the example of this state
as an inspiration”. These words of recognition were expressed at
Ground Zero of the former test site.
These initiatives of President Nazarbayev, who was the first
to voluntarily renounce possession of nuclear weapons (which
was the world’s fourth-largest nuclear arsenal) determined the
main course of the peaceful and consistent leader of the new
Kazakhstan. It should be emphasized that Nursultan Abishevich
Nazarbayev not only renounced the status of a nuclear power, but
also demanded negative security assurances to his country from
five nuclear powers: the US, Russia, China, the UK, and France.
Here I would like to cite the situation described verbatim
by K.K. Tokayev, when during one of the first negotiations in
Washington a kind of deal took place: “Kazakhstan renounced its
nuclear status in exchange for political recognition of the young
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state, extensive economic cooperation and assistance in the
international arena. It was the first triumph of the Kazakh leader”.
Nazarbayev’s consistency in ensuring global security is
particularly noted by the international community.
At the proposal of the First President, August 29 – the
day of closure of the Semipalatinsk test site – was declared an
international day free of nuclear testing, according to UNGA
resolution (December 2009, 64/35). The resolution calls for
public awareness of the consequences of nuclear testing and
prohibitions against nuclear testing.
In Semipalatinsk, now called Semey, a treaty on a nuclearweapon-free zone in Central Asia was signed. It was the first
nuclear-free territory in the northern hemisphere. President
Nazarbayev, having every moral right, suggested following the
example of Central Asia and declaring the Middle East a “nuclearfree zone”.
I have repeatedly witnessed how the heads of international
organizations and heads of foreign states host our First President.
They pay tribute to Nazarbayev as an active participant in the
global nuclear nonproliferation process and appreciate him
for his consistency and partnership in security.
Elbasy’s ability to establish good personal relationships, his
charismatic nature and charm not only ensured a positive image
of the country, but also brought a benefit to national interests.
In the course of the famous Global Nuclear Security
Summit, the head of State proposed drafting and adopting a
Universal Declaration on a Nuclear-Weapon-Free World. After
many consultations and discussions with UN member states,
diplomats succeeded in bringing the draft declaration to the
UNGA, and this important document was further adopted.
Undoubtedly, Nursultan Nazarbayev’s reputation as an
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authoritative and consistent global leader played a role in
supporting such an initiative.
The establishment of the International Low Enriched
Uranium Bank in Kazakhstan and the agreement signed with the
IAEA are another of Nazarbayev’s contributions to global security.
The election of Kazakhstan as a non-permanent member
of the UN Security Council (the first Central Asian state) is the
evidence of the country’s growing international authority, the
trust in its leader and the confidence in the country’s objectivity
and tolerance in addressing complex global issues and conflict
situations.
It should be noted that the signing and entry into force of
international legal documents on the Delimitation of the State
Border of Kazakhstan as well as on the demarcation of borders
can be considered one of the major achievements, or rather
accomplishments of the First President – Elbasy. It is a guarantee
of the integrity of the state’s territory. Today, our external borders
are the milestones of good-neighborliness and cooperation.
Speaking of Nursultan Nazarbayev’s decisive contribution to
the strengthening of international and regional security, it should
be particularly noted that international recognition is reflected
in the national uplift within the country. These processes are
interconnected. Kazakhstan has irrevocably established its unique
identity in the international arena.
English writer Jonathan Aitken claimed the following in his
book on the political biography of the First President: “Few of
Kazakhstan’s achievements would be possible without Nursultan
Nazarbayev... This is one of the most vivid and instructive
biographies of our time”. It is hard to disagree with this statement.
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Stanislav Zas
Secretary General
of the Collective Security Treaty Organization (CSTO)
(video presentation)

Your country today is the leader of Central Asia and plays
a crucial role in ensuring the region’s security. This Republic has
become an example of many successful reforms. The country guards
social harmony, historical and cultural traditions. During the 30
years of Nursultan Nazarbayev’s reign, Kazakhstan’s GDP increased
more than six-fold. The well-being of citizens has also improved. All
of this, of course, is to the credit of the whole Kazakh nation, and,
to a great extent, to the credit of the First President of your country.
Dear friends, some illustrative examples of your achievements
are truly breathtaking. I have been to the capital of the Republic
of Kazakhstan many times. Today it is a very beautiful, modern,
comfortable, fast-growing megalopolis in which Kazakhstanis aspire
to live. In 1994, few people believed in the success of this huge
construction project – here, out of nowhere in the steppe. We all know
who initiated and promoted this grand project. Today the capital of
the Republic of Kazakhstan is a jewel of the virgin lands; and this
jewel by right was named by Kazakhstanis as Nur-Sultan. According
to witnesses who lived and are still living there, winter frosts in
the area used to reach minus 50 degrees centigrade, but it has now
become noticeably warmer. This is probably also a phenomenon.
Under the leadership of the First President as the Supreme
Commander-in-Chief, modern, well-equipped and well-trained
armed forces were established. They do not only guarantee
independence and serve as its reliable shield, but also are an
integral part of the CSTO collective security system. We all
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remember well how the CSTO was established. Kazakhstan and
personally Nursultan Nazarbayev laid the foundations of this
organization by signing in Tashkent in 1992 the relevant founding
document – the Collective Security Treaty. On Nazarbayev’s
initiative, the Collective Rapid Reaction Forces were created
in 2009. The collective aviation forces, which are now a reliable
shield for all CSTO member states against external aggression,
were established in 2014. Nursultan Abishevich has always
advocated comprehensive multidimensional development of our
organization and the collective security system as a whole.
Distinguished participants of the conference!
I could go on and on with the list of these very important affairs
for all of us, where great merit belongs to the First President of the
Republic of Kazakhstan. I would like to take this opportunity to say
a few words about personal matters, namely, Nursultan Abishevich’s
personal contribution to my fate. Everything in this life begins with
an important decision. In my opinion, the mechanism for rotating
the position of Secretary General of the CSTO adopted in 2013 at the
initiative of the First President of Kazakhstan was like that. In 2018,
this position was passed to the Republic of Belarus. I am grateful to
Nursultan Abishevich for supporting my candidacy for this position;
and for the kind words and good wishes he expressed during our
personal meeting before the appointment.
Distinguished participants of the conference!
Today, largely thanks to the First President of the Republic
of Kazakhstan, the Collective Security Treaty Organization has
emerged as an international, multifunctional, regional, political
structure that ensures security in the Eurasian space. I believe his
political authority will continue to serve the development of our
organization.
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Shigeo Katsu
President of AOE «Nazarbayev University»

Dear Chairperson of the Senate,
Dear distinguished participants!
First of all, let me congratulate Elbasy Nursultan Nazarbayev
on the Day of the First President of the Republic of Kazakhstan.
On behalf of the Nazarbayev University, we express our
heartfelt appreciation to Elbasy!
I would also like to extend my congratulations to all the
participants of this Forum. It is a great honor to speak today on
behalf of our institution.
My speech consists of three parts: how we moved from vision
to reality, what made the development of Nazarbayev University
possible, and some thoughts about where we go from here.
From vision to reality
As the 15th year of independent Kazakhstan came to a close,
i.e. in late 2006, in his speech to the nation, Elbasy Nursultan
Nazarbayev announced the plan to establish a world-class
university, a university which would educate the future leaders
of Kazakhstan, and also of neighboring regions and beyond. This
university would help reclaim the enlightenment of a thousand
years ago when Central Asia was the center of philosophy, science,
and technology, courted by countries and cultures near and far. It
would be the cornerstone to build a thoroughly modern society,
Elbasy’s vision for 2050. I am pretty sure that he was the only one
who could visualize the shape, content and directions of this new
university, a university that came to bear his name.
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Four years later his vision started to take real shape –
Nazarbayev University proudly proclaimed itself open for business
in the summer of 2010. The first cohort of almost 500 bright-eyed,
eager high school graduates enrolled at Nazarbayev University
(NU)’s Foundation Program in fall of that year, and in 2015 we
celebrated our first graduation with them. In this, Nazarbayev
University’s, 10th anniversary jubilee year, the number of students
has grown to over 6,200 – a 13-fold increase including close to 300
PhD students. Together with the 4,700 graduates from six classes
so far, current students and alumni together are closing in on the
11,000 mark – and they all carry NU’s DNA. They constitute an
emerging critical mass of future leaders and modernizers that
will be counted upon to meet Elbasy’s challenge to the nation
of turning Kazakhstan into one of the 30 leading countries, and
become the world’s problem-solvers.
NU students and alumni stand for quality education and
research, both in Kazakhstan and abroad. They are very competitive
internationally, and welcomed at the top universities of the world.
Two in five of our bachelor degree holders have continued their
studies, and their ambitions will build the research infrastructure
of the nation. Three in five of NU’s alumni have graduated with
a degree in STEMM (including Medicine), with two out of five
women. NU graduates are prized by employers who appreciate
their critical thinking and problem-solving skills, their willingness
to take initiative, their creativity and motivation, ability to work in
teams and to adapt to different environments.
NU research – it is taking off, with some 4,300 research
publications so far, including almost 700 by students. Their
citation impact stands already at 25 percent above global average
– NU stands alone in Kazakhstan. Almost a third of NU’s research
is published in the top 10 international peer-reviewed journals.
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Nazarbayev University has been recognized as Kazakhstan’s
publication leader for the third year running, in addition to
multiple individual awards given to our researchers.
Using these research metrics, NU is already comfortably
ensconced among the top 10 CIS universities and the top 20 of
Central and Eastern European universities.
NU Medicine – it closely collaborates with top international
partners, and already serves as a reference model for other
university–based medical systems in Kazakhstan.
NU Innovation – It is breaking new ground in translating the
fruits of scientific research into products that help develop the national economy, and by creating a full eco-system for young entrepreneurs and start-ups. Powered by the intellectual curiosity
of students, alumni, professors, a diverse group of tenants at NU’s
Technopark, and their willingness to take risks, a new generation
of technology-driven enterprises is taking flight.
All these breathtaking developments over the span of a short
decade have led international higher education experts to include
NU among the handful of “accelerated universities” – a small group
of new universities that are recognized for their rapid development
and progress towards strong international reputation. Three
years ago, NU became a founding member of an exclusive “Asian
Universities Alliance” of 15 top Asian universities that spans an
arc from East Asia, over South East Asia, all the way to the Arabian
Peninsula. AUA partners include academic powerhouses such as
Tsinghua University, University of Tokyo, National University of
Singapore, and others.
Importantly, Nazarbayev University has become the model
of a successful modern university in the Former Soviet space
based on (I) academic freedom and autonomy, (II) a symbiosis of
teaching, learning, and scientific research, and (III) the founda
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tions of merit, integrity, and excellence. The University has
started to exert systemic impact in modernizing Kazakhstan’s
higher education; it has become a beacon for the young generation;
and is modernizing the mindset of the nation. IN sum, it serves as
a symbol of Kazakhstan’s modernization.
What made this fast development possible?
It starts with Elbasy’s unwavering vision and support as
founder of Nazarbayev University, and his foresight to enjoin the
expectations for this new university with the strong reputation of
the Bolashak program. This has ensured full political and financial
support, and has guided the adoption of an extraordinary enabling
legal framework, commonly known as the Nazarbayev University
Law, that conferred academic freedom and institutional autonomy
to this university.
As a result, NU has been able to attracted talent – high
quality international and national professors and scientists, the
brightest students in the country, and talented administrators.
NU was privileged in building modern facilities. Of course, our
extraordinary development is also built on the hard work and
dedication from all members of the NU Community. I cannot thank
them enough, for we have turned a long marathon into a 100 m
sprint.
I also pay tribute to our strategic partners, all selected from
top international universities. Their support to us throughout
these early years of our existence has helped us in accelerating our
institutional development. We look forward to see these relations
evolve into partnership of equals.
NU has from Day One been hardnosed about two principles: (I) starting with the foundation programs, students
enter NU on merit only – no other considerations apply; and (II)
strong commitment to academic integrity and excellence has
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served as a cornerstone for the creation of a research-oriented
university. It may have taken a few years to get these two principles fully accepted by society, but they are fully accepted today,
and are the reasons NU degrees have international credibility.
Another benefit of the strict observance of these principles has
been that NU students come from all regions, all types of schools
and from families with very different levels of income.
NU’s set of DNA have translated into our Graduate Attributes. We teach our students – again as future leaders, to appreciate diversity, be inclusive, and accept different views. It is about
acknowledging this country’s ethnic, linguistic, religious, and
modern society’s diversity, and about engaging with others in an
open, honest, and respectful manner. NU is not just about creation of knowledge and skills. We are concerned with conveying
good values, and instilling in the nation’s future leaders the importance of service to the wider community. Students have been
responding; they are willing to pay back society by venturing into
start-ups, and thus creating new jobs and opportunities for others.
Many have chosen to become social entrepreneurs such as building schools for children with special needs, providing clean water
for free, or teaching math in Kazakhs language in rural schools
Where to go from here?
The ongoing COVID-19 pandemic has upended our plans –
ever since Nauryz we have been forced to switch entirely to an
on-line mode of instruction. Almost 750 courses are delivered online, forcing professors and instructors to adapt, adjust, and yes,
learn new skills in delivering their classes.
Our hearts go out to our students who are struggling to
adjust to this new way of learning – many of them live in crowded
homes with much competition for precious computer and internet
time, or are living in areas with low internet penetration. Students
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are deeply disappointed in being deprived of the essential
student-life experience of forging strong bonds with their peers
and professors, and develop life-long friendships. The frustrations
of having to forego social interactions are palpable. We hope to be
able to return our students to campus as soon as possible.
Yet, this forced shift has also accelerated the adoption of
new technologies, and moving to an increasingly data-driven
environment. Much interdisciplinary research is emerging,
focusing on COVID-19 and mitigating its impact: examples of
NU’s research include developing and epidemiological forecasting
model, an evidence-based traffic-light system to determine safety
protocols in this fluid environment, participate in the discovery of
drugs, contribute to vaccine development and prepare for clinical
trials, and conduct economic impact analysis, to name a few.
We have many tasks ahead of us: we want and must join
the ranks of leading global universities, and that means gaining
further recognition and reputation in both teaching and research.
Accreditation of our various programs and as an institution is a
priority. We have set ourselves ambitious goals for the next ten
years, including showing up in the ranks of the top 10 to 20 percent
of globally recognized universities.
We already have international students from countries such
as the United States, France, and Japan, and from Africa as well as
from our neighbors. But we want to internationalize NU’s student
body further so that our future leaders are exposed to and form
lifelong bonds with similarly talented peers and likely future
leaders from other countries. We want to bring the full Bolashak
experience to Nur-Sultan City.
NU is embarking on an intense journey to make disruptive
technology and data–driven development work for us and the
nation. Big data, machine learning, artificial intelligence, smart
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city concepts, industry 4.0, however also raise the question of how
higher education should adapt to these breakthroughs, and what
value proposition universities will offer. These are challenges that
NU will gladly take on.
Ten years in a life of a university are akin to having just
learned how to walk upright, with only occasional slips on the ice.
We know that to achieve our goals, we have to learn to run, and
to jump over the hurdles we know we will encounter. Living in an
accelerating VUCA world, shelf-lives of systems and processes are
shorter and shorter. What served us 10 years ago will not do in the
next ten years. Mindful of these challenges, almost two years ago
we launched a university-wide transformation program led by our
younger colleagues.
Importantly, we are renewing our commitment to work
with and share knowledge and good practices with Kazakhstan’s
top universities. We want to build a strong network of like-minded
quality research universities, so that together we will be able
to take on the world, and invite the world to come and discover
Kazakhstan’s next generation. We want to attract global talent
and global brains, rather than being worried about losing our own.
We invite you all to join us for this exciting journey that will
make Elbasy’s, our founder’s, vision and dream a reality.
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Condoleezza Rice
Former United States Secretary of State
(video presentation)
I’m delighted to bring greetings from across the world and
the United States to Mr. Nazarbayev, man that I admire, have
known for a number of years.
Mr. President, I will always call you that, congratulations on
First President’s Day in Kazakhstan!
President Nazarbayev, I just want you to know that you were
the first President of an independent Kazakhstan and you set
the tone. First President sets the tone. We were lucky – ours was
George Washington, and he knew how to make American values
the cornerstone of what we would do in the future, and that is
what you did for your wonderful country of Kazakhstan. From your
decisions to give up your nuclear weapons when many would have
thought that you would keep them to your decisions to build an
extraordinary capital in Astana, to your decision that you weren’t
going to claim to power, but you were going to actually, transition,
peacefully, to new leadership. You have been in so many ways
critical to the forward development of your country and you’ve
been an example across the world.
I’d also want to say that there is a university named after you
and that gives me great pleasure as a university professor, because
generations of young Kazakhs and those who will study there from
other places across the world will always know your name and
what you’ve done.
So, thank you very much and look forward to visiting
Kazakhstan, it’s a country that I love very much, love being there,
and the next time I’m there I hope to see you. Congratulations on
First President’s Day in Kazakhstan!
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Yermukhamet Yertysbayev
Political and public figure of the Republic of Kazakhstan
It is not easy to speak last, everything I wanted to say is
already reflected in all the speeches. After each speech, I had to
erase a paragraph or two from my own notes. On the one hand,
it’s great, because we are all like-minded, and no wonder, since
everyone sitting here for many years in Nazarbayev’s team held
various positions, and saw all his titanic efforts, as they say, from
up close.
I decided to approach today’s topic from the perspective of
the famous work of the great Russian Marxist Georgy Plekhanov,
«On the Role of Personality in History». The basic premise of
this work is as follows: «Influential personalities through the
peculiarities of their mind and character can change the individual
physiognomy of events, and some of their private consequences,
but they cannot change their general direction.
Exploring the phenomenal life and political career of N.A.
Nazarbayev, it is very difficult to accept that in life and in world
history, in the history of our country, everything was predetermined
in one way or another. Nazarbayev, as all the speakers have rightly
noted, created history himself, he influenced, he generated events,
he changed the general direction of development. His incredible
charisma combined with his vibrant energy and iron will allowed
him to influence the course of history, not only to change the
trajectory of events, but to significantly affect, I emphasize, the
course of history by changing it.
I would like to mention that when Nazarbayev became the
youngest prime minister of a Soviet republic in the USSR in 1984,
he had already been talked about in the expert circles of the time
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as the future leader of Kazakhstan. His charisma and magnetism
made a strong impression on the Soviet political scene as well.
Everyone who communicated with Nazarbayev at least once
talked, if not about his superior abilities, then at least believed in
his special talent, will, determination and the role assigned to him.
In terms of charisma and professionalism, Nazarbayev was head
and shoulders above any potential candidate for the post of leader
on the eve of the collapse of the Soviet Union. Even Max Weber
argued that without an element of charisma, as well as without
professionalism, politics in general is untenable.
In the aforementioned work, Plekhanov emphasizes: «In
discussing the role of great personalities in history, we are always
the victim of a certain optical deception. Personal power appears
to us in an extremely exaggerated form, because we attribute to it
all the social force that has advanced and sustained it. What kind
of force is that in this case? It is the multi-ethnic Kazakhstani
people who supported Nursultan Nazarbayev for more than
a quarter of century, and on December 1, 1991 our people gave
carte blanche to their leader: ninety eight percent supported their
leader unanimously. And the power of Nazarbayev’s personality
certainly increased to colossal proportions in this situation, with
the people following him, who saw in Nazarbayev a personified
mass expression of will. Obviously, we were very lucky with the
leader and the leader was lucky with the people.
Independent Kazakhstan is the dream of many generations of
Kazakhs, and it was Nazarbayev who made it happen. Nazarbayev
correctly implemented the main strategic parameters of political
and economic transformations in Kazakhstan. My parents’
generation did not even dream of the level of independent, strong
and authoritative state, which was actually created by Nazarbayev,
who is undoubtedly a great politician.
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I would like to tell you about the parting word that the
First President gave me on March 11, 1995. I became an advisor
to the President; in the morning I went into his office, where he
personally handed me a certificate. At that time, the Constitutional
Court was deciding the question of dissolving Parliament. And
he asked me a very difficult question. I began to think feverishly
about what answer he would like. And Nursultan Abishevich said:
«Don’t try to guess what answer I would like. Always say what you
think. I took this advice from Yelbas, and for a quarter of a century
I have lived in an atmosphere of freedom of speech and freedom
of thought.
Presidential power, which is the leader of change and the
guarantor of the social contract between different strata of the
population, between the elite, between entrepreneurs and foreign
investors, the preservation of interethnic stability. It is under
such a stable and predictable political system headed by N.A.
Nazarbayev that Kazakhstan managed to attract a record number
of investments per capita in the CIS.
The first President needed exactly that kind of presidential
power, not to stagnate, not to waste time on numerous parliamentary
debates, but to carry out deep and large-scale market reforms in a
short time. And it has succeeded. In Kazakhstan after the collapse
of the USSR, there was no real alternative to the presidential state
and political system. Nursultan Abishevich not just influenced - he
created a new geopolitical reality, when between Russia, China and
the Muslim world appeared powerful, effective and authoritative
in the international community.
N.A. Nazarbayev is a unique political figure who has absorbed
the best of the past, is active in the present, and clearly sees and
aspires to the future. He was formed as a person, as a politician
in the Soviet Union, in a strictly centralized political system, but
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which opened up opportunities for ordinary citizens to reach
the highest state positions. And by the time the Soviet Union
collapsed, he had, we might say, already lived a good part of his
life and made a dizzying career. His phenomenon is that with such
managerial, ideological baggage, he became the most successful
liberal, market reformer in the CIS, and this is recognized by all
international experts and institutions.
Nazarbayev is probably the only major politician - in the postSoviet space, anyway - who always pays enormous attention to
ideology, political party building, and spiritual values. His work «A
Look into the Future: The Modernization of Public Consciousness»
speaks volumes! It seems to me to be the strongest thing he has
written in a quarter century. And in general, combined with his
very valuable gift of translating complex ideas and thoughts into
words and phrases that are accessible and touch the hearts of
ordinary people, these are all components of his authentic Elbasy
status.
In conclusion, I would like to express a general opinion: it
is gratifying that the First President not only holds the line - he
is still ahead, at the forefront. And I dare, on behalf of myself and
all those present, to wish Nursultan Abishevich good health, new
creative successes and political victories!
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Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Әлемдік және дәстүрлі діндер
лидерлерінің V сьезіне қатысуға келген Біріккен ұлттар ұйымының
Бас хатшысы Пан Ги Мунмен кездесуі
10 маусым 2015 жыл
Встреча Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном,
прибывшим для участия в V Съезде лидеров мировых и традиционных религий
10 июня 2015 года
Meeting of the President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev
with the Secretary General of the United Nations Ban Ki-moon, who arrived to participate
in the V Congress of Leaders of World and Traditional Religions
June 10, 2015

Пан Ги Мун
БҰҰ-ның экс-Бас хатшысы,
Жаһандық жасыл өсу институтының Президенті
Пан Ги Мун
Экс-Генеральный секретарь ООН, Президент
Глобального института зеленого роста
Ban Ki-moon
Ex-Secretary General of the UN, President and Chair of the
Global Green Growth Institute

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың
Ұлыбританияға ресми сапары аясындағы Премьер-министр Тони Блэрмен кездесуі
21 қараша 2006 жыл
Встреча Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
с Премьер-министром страны Тони Блэром в рамках официального визита в
Великобританию
21 ноября 2006 года
Meeting of the President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev
with the Prime Minister of the country Tony Blair during the official visit to the UK
November 21, 2006

Тони Блэр
Ұлыбританияның экс-Премьер-министрі
Тони Блэр
Экс-Премьер-министр Великобритании
Tony Blair
Ex-Prime-Minister of the Great Britain
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Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың
Францияға жұмыс сапары аясындағы Францияның көрнекті саяси
қайраткері Жак Атталимен кездесуі
21 қараша 2012 жыл
Встреча в рамках рабочего визита во Францию
Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
с видным политическим деятелем Франции Жаком Аттали
21 ноября 2012 года
Meeting within the framework of a working visit to France
of the President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev
with a prominent French politician Jacques Attali
November 21, 2012

Жак Аттали
Еуропалық қайта құру және даму банкінің
бірінші президенті (ЕҚДБ)
Жак Аттали
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реконструкции и развития (ЕБРР)
Jacques Attali
The first President of the European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD)
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Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың
Түркия Республикасының Президенті Абдулла Гүлмен кездесуі
05 маусым 2014 жыл
Встреча Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
с Президентом Турецкой Республики Абдуллой Гюлем
05 июня 2014 года
Meeting of the President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev
with the President of the Republic of Turkey Abdullah Gul
June 05, 2014

Абдулла Гүл
Түркияның экс-Президенті
Абдуллах Гюль
Экс-Президент Турции
Abdullah Gül
Ex-President of Turkey
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Республики Беларусь Станиславом Зась
13 декабря 2018 года
Meeting of the President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev
with State Secretary of the Security Council
of the Republic of Belarus Stanislav Zas
December 13, 2018

Станислав Зась
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Stanislav Zas
Secretary-General
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Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев
пен АҚШ Мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс
Астана, 5 қазан 2008 жыл
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
и Государственный секретарь США Кондолиза Райс
Астана, 5 октября 2008 года
President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev
and US Secretary of State Condoleezza Rice
Astana, October 5, 2008

Кондолиза Райс
АҚШ-тың экс-Мемлекеттік хатшысы
Кондолиза Райс
Экс-Государственный секретарь США
Condoleezza Rice
Former United States Secretary of State
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«Í±ðñ±ëòàí Íàçàðáàåâ:
æààíäû àóûìäàƒû
ñàÿñàòêåð»
Abai.kz

àçàñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûœ Ò±œƒûø
Ïðåçèäåíò³ êүí³ àðñàœûíäà åëîðäàäà
«Í±ðñ±ëòàí Íàçàðáàåâ: æààíäû
àóûìäàƒû ñàÿñàòêåð» õàëûàðàëû
êîíôåðåíöèÿñû µòò³. Øàðàíû Ð
Ïðåçèäåíò³ æàíûíäàƒû àçàñòàííûœ
ñòðàòåãèÿëû çåðòòåóëåð èíñòèòóòû
Ñûðòû ³ñòåð ìèíèñòðë³ã³ìåí á³ðëåñ³ï
±éûìäàñòûðäû.
Êåçäåñó àðàëàñ ôîðìàòòà µòò³. àçàñòàíäû
ñàðàïøûëàðìåí ºðòүðë³ æûëäàðû ºëåìä³ê
äåðæàâàëàðäûœ ìåìëåêåòòåð³ ìåí
үê³ìåòòåð³í áàñàðƒàí, õàëûàðàëû
±éûìäàðäà æîƒàðû ëàóàçûìäàðäû àòàðƒàí
æºíå àòàðûï æүðãåí áåëã³ë³ ñàÿñàòêåðëåð
øåò ìåìëåêåòòåðäåí áàéëàíûñà øûòû.
Îëàðäûœ áàðëûƒû á³ð êåçäåð³ Í±ðñ±ëòàí
Íàçàðáàåâïåí òûƒûç æ±ìûñ ³ñòåä³ æºíå åœ
µðø³ë èäåÿëàðäû æүçåãå àñûðóäûœ êóºãåð³
áîëäû.
«Æààíäû àóûìäàƒû ñàÿñàòêåð» Ìåìëåêåò áàñøûñû àñûì-Æîìàðò Òîàåâ
µç³í³œ «Îí äåëàåò èñòîðèþ» àòòû ê³òàáûíäà
àçàñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûœ Ò±œƒûø
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КОНФЕРЕНЦИЯ "НАЗАРБАЕВ: ПОЛИТИК
ГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБА" СОБРАЛА
ИЗВЕСТНЫХ МИРОВЫХ ПОЛИТИКОВ

Фото: ortcom.kz
В преддверии Дня Первого Президента Республики Казахстан на
площадке Службы центральных коммуникаций прошла
Международная конференция "Нурсултан Назарбаев: политик
глобального масштаба", передает Kazpravda.kz.

Организаторами мероприятия выступили Казахстанский институт
стратегических исследований при Президенте РК и Министерство
иностранных дел РК. Модератором был председатель правления
АО "Агентство "Хабар", известный казахстанский журналист
Ерлан Бекхожин.
Основными целями конференции стали рассмотрение роли
Первого Президента Казахстана – Елбасы Н.А. Назарбаева в
качестве основателя современного казахстанского государства, а
также обсуждение значения международных инициатив
Нурсултана Назарбаева в глобальном и историческом процессе.
"Политик глобального масштаба" – именно так называет
Нурсултана Назарбаева Глава государства Касым-Жомарт
Токаев в своей книге "Он делает историю", отмечая выдающуюся
роль Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в
становлении и укреплении государства. Именно с этих слов
модератор открыл международное мероприятие, прошедшее в
онлайн-формате, акцентируя внимание всех присутствующих на
наименовании конференции.
В качестве спикеров в мероприятии приняли участие известные
общественно-политические деятели страны, среди которых
председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев,
Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев,
председатель Конституционного Совета РК Кайрат Мами,
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Международная конференция «Нурсултан Назарбаев: политик глобального масштаба» прошла в столице

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ:
ПОЛИТИК ГЛОБАЛЬНОГО
МАСШТАБА» ПРОШЛА В СТОЛИЦЕ
30 ноября, 2020 14:17

На площадке Службы центральных
коммуникаций накануне Дня Первого
Президента Республики Казахстан прошла
Международная конференция «Нурсултан
Назарбаев: политик глобального масштаба»,
передает Strategy2050.kz.

Организаторами мероприятия стал
Казахстанский институт стратегических
исследований при Президенте РК
совместно с Министерством иностранных
дел РК. Модератором выступил
председатель правления АО Агентство
«Хабар», известный казахстанский
журналист Ерлан Бекхожин.
Основной целью конференции стало
рассмотрение роли Первого Президента
Казахстана – Елбасы Н.А. Назарбаева, как
основателя современного казахстанского
государства, и обсуждение значения
международных инициатив Нурсултана
Назарбаева в глобальном и историческом
процессе.
«Политик глобального масштаба» - именно
так называет Нурсултана Назарбаева
Глава государства Касым-Жомарт Токаев
в своей книге «Он делает историю»,
отмечая выдающуюся роль Первого
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30 ноября на площадке Службы
Дня Первого Президента Республики
центральных коммуникаций накануне
Казахстан прошла международная
Дня Первого Президента Республики
конференция «Нурсултан Назарбаев:
Казахстан прошла международная
политик глобального масштаба».
конференция «Нурсултан Назарбаев:
политик глобального масштаба».
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Организаторами мероприятия стал
let
Казахстанский институт стратегических
Организаторами мероприятия стал
исследований при президенте РК совместно
Казахстанский институт стратегических
с Министерством иностранных дел РК.
исследований при президенте РК совместно
Модератором выступил председатель
с Министерством иностранных дел РК.
правления АО «Агентство «Хабар»»,
Модератором выступил председатель
известный казахстанский журналист Ерлан
правления АО «Агентство «Хабар»»,
Бекхожин.
известный казахстанский журналист Ерлан
Бекхожин.
Основной целью конференции стало
рассмотрение роли Первого Президента
Основной целью конференции стало
Казахстана – Елбасы Н. А. Назарбаева как
рассмотрение роли Первого Президента
основателя современного казахстанского
Казахстана – Елбасы Н. А. Назарбаева как
государства, и обсуждение значения
основателя современного казахстанского
международных инициатив Нурсултана
государства, и обсуждение значения
Назарбаева в глобальном и историческом
международных инициатив Нурсултана
процессе.
Назарбаева в глобальном и историческом
процессе.
«Политик глобального масштаба» — именно
так называет Нурсултана Назарбаева глава
«Политик глобального масштаба» — именно
государства Касым-Жомарт Токаев в своей
так называет Нурсултана Назарбаева глава
книге «Он делает историю», отмечая
государства Касым-Жомарт Токаев в своей
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Международная конференция «Нурсултан
Назарбаев: политик глобального
масштаба» прошла в столице
Основной целью конференции стали рассмотрение роли
Первого Президента Казахстана как основателя
современного казахстанского государства и обсуждение
значения международных инициатив Нурсултана
Назарбаева в глобальном и историческом процессе.
30 ноября на площадке Службы центральных
коммуникаций накануне Дня Первого Президента
Республики Казахстан прошла Международная
конференция «Нурсултан Назарбаев: политик
глобального масштаба», передает Caravan.kz.
Организаторами мероприятия стали Казахстанский
институт стратегических исследований при Президенте
РК совместно с министерством иностранных дел РК.
Модератором выступил председатель правления АО
"Агентство «Хабар», известный казахстанский журналист
Ерлан Бекхожин.
Основной целью конференции стали рассмотрение роли
Первого Президента Казахстана – Елбасы Н.А.
Назарбаева как основателя современного казахстанского
государства и обсуждение значения международных
инициатив Нурсултана Назарбаева в глобальном и
историческом процессе.
«Политик глобального масштаба» - именно так называет
Нурсултана Назарбаева глава государства КасымЖомарт Токаев в своей книге «Он делает историю»,
отмечая выдающуюся роль Первого Президента
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Сайт бойынша іздеу...

Мәулен Әшімбаев:
Елбасы ел тізгінін
қолға алған
тұста Қазақстан
күрделі кезең де тұрды

2020 жылдың 30 қараша 2020 15:56
:

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат –ҚР Тұңғыш
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаевтың ерен еңбегінің арқасында,
Қазақстан еңсесі тік, іргесі берік мемлекетке
айналды.
Осындай пікірді «Нұрсұлтан Назарбаев:
Жаһандық ауқымдағы саясаткер» атты
халықаралық онлайн конференция
барысында ҚР Парламенті Сенатының
төрағасы Мәулен Әшімбаев білдірді, деп
хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
Оның айтуынша, осыдан 29 жыл бұрын
Қазақстан халқы тарихи таңдауын жасап
еліміздің Тұңғыш Президентін сайлады. Бұл
тәуелсіздік жолындағы ең маңызды
қадамдардың бірі.
«Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан ғасырға
жүк болар үлкен жетістіктерге қол жеткізді.
Ата-бабамыз аңсаған арман-мұраттар
орындалып, егемен ел болып толық
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Пан Ги Мун: Нұрсұлтан
Назарбаевқа ядролық
полигонды жапқаны
үшін зор ризашылық
білдіремін

2020 жылдың 30 қараша 2020 17:09
:

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Біріккен Ұлттар
Ұйымының бұрынғы Бас хатшысы Пан Ги
Мун «Нұрсұлтан Назарбаев – жаһандық
ауқымдағы саясаткер» атты халықаралық
конференцияда сөз сөйлеген алғашқы
спикерлердің бірі. Ол ортақ болашақты
құруға көмектесу үшін өткенімізде
жаһандық бейбітшілік пен қауіпсіздікті
ілгерілетуге уақтылы ықпал еткен ерен
көшбасшылық көрініс тапқан кезеңдерді
жеке дара көрсету өте маңызды екендігін
атап өтті, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
Спикердің айтуынша, соңғы
онжылдықтардағы осындай маңызды
сәттердің бірі – Қазақстандағы Семей
ядролық сынақ полигонының сәтті жабылуы
және кеңестік стратегиялық ядролық
арсеналдан өз еркімен бас тартуы болды.
Бұл адамзат үшін, біздің планетамыз үшін
тарихи шешім болды. полигонда жасалған
500-ден астам жарылыс жергілікті
тұрғындардың денсаулығы мен
қауіпсіздігіне, қоршаған ортаға үлкен
зиянын тигізді.
Аймақтық және халықаралық қауіпсіздікті
нығайтқан бұл батыл қадам сонымен қатар
Қазақстанның ядролық қарусыздану мен
таратпау саласындағы жаһандық
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Қырымбек Көшербаев:
Елбасы бастамалары
әлемдік экономика мен
саясат ты түбегейлі
жаңарту үшін қажет

2020 жылдың 30 қараша 2020 18:05
:

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - «Нұрсұлтан
Назарбаев – жаһандық ауқымдағы
саясаткер» халықаралық
конференциясында сөйлеген сөзінде
Мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев
әлем өзінің әлеуметтік, экономикалық және
саяси дамуындағы іргелі ілгерілеу кезеңіне
аяқ басқанын атап өтті, деп хабарлайды
ҚазАқпарат.
«Демография мен көші-қон, мәденигуманитарлық және ғылыми-технологиялық
салаларда, климаттық мәселелерде елеулі
үдерістер орын алуда. Олар көп бағытты
үрдістермен сипатталады және қазіргі мен
болашақ әлемдік тәртіпке түбегейлі әсер
етеді.
COVID-19 пандемиясы белгілі бір дәрежеде
осы ауыр өзгерістерді тездетіп, бүкіл
жаһандық қауымдастық үшін бірқатар жаңа
қиындықтар туғызды. Ол әлемнің осындай
төтенше жағдайларға дайын еместігін
көрсетті, басқару, ұйымдастыру,
экономикалық және әлеуметтік
салалардағы ірі кемшіліктерді ашты.
Біз адамзат тарихындағы ең қарамақайшылықты және күрделі кезеңдердің
бірін бастан өткеріп жатырмыз», - деп атап
өтті мемлекеттік хатшы.
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Стабильность Казахстана
связана с лидерством
Нурсултана Назарбаева Тони Блэр
30 Ноября 2020 20:03
Поделиться:

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В начале 1990-х
годов, когда распался Советский Союз,
многие не верили, что Казахстан может стать
такой страной, какой является сейчас. По
словам экс-премьер-министра
Великобритании Тони Блэра, успех и
стабильность страны связаны с лидерством
Нурсултана Назарбаева, передает
корреспондент МИА «Казинформ».
«Несмотря на предстоящие вызовы и
реформы, Казахстан может уверенно
смотреть в будущее. Президент Назарбаев
сделал три важных вещи, которые должен
понять мир. Во-первых, он отказался от
ядерного оружия, благодаря чему Казахстан
стал единственным государством,
уничтожившим свой ядерный арсенал. Вовторых, Казахстан как страна с
преобладающим мусульманским населением
является маяком религиозной толерантности.
В Казахстане, несмотря на различия в
религии и культуре, установлены хорошие
отношения с христианскими и еврейскими
общинами. В-третьих, Казахстан, несмотря
на свое расположение между двумя
глобальными гигантами - Китаем и Россией,
оставался верным и надежным союзником
Запада, в чем я убедился после событий 11
сентября», - сказал спикер, поделившись
своими наблюдениями.
Он также отметил, что в процессе
постоянной модернизации экономика страны
выросла в несколько раз. Это выдающиеся
достижения.
«Если взглянуть на регион и все трудности, с
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Нурсултан Назарбаев –
деятель, который
сердцем и разумом
чувствовал Тюркский
мир – Абдуллах Гюль

30 Ноября 2020 17:54
Поделиться:

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экс-Президент
Турецкой республики господин Гюль
Абдуллах также в числе известных
политиков, которых связывают с
Нурсултаном Назарбаевым долгие годы
успешного лидерства. Выступая на
международной конференции «Нурсултан
Назарбаев: политик глобального масштаба»,
Гюль рассказал, что стало причиной их
тесной дружбы, передает МИА «Казинформ»
со ссылкой на Службу центральных
коммуникаций при Президенте РК .
«За свою долгую политическую жизнь и 7
лет президентской деятельности у меня
была возможность тесного сотрудничества с
уважаемым господином Назарбаевым, я
узнал его поближе, и между нами возникла
крепкая дружба. Исходя из этого, я хотел бы
изложить своё мнение об этом человеке с
трёх позиций. Во-первых, с распада
Советского Союза, ставшего одним из самых
важных политических событий ХХ века,
глубокоуважаемый господин Назарбаев в
качестве Первого Президента развитого,
современного и независимого сегодня
Казахстана смог стать дальновидным и
мудрым лидером для казахского народа.
Будучи Первым Президентом, он построил
сильное и стабильное государство с
закреплёнными границами. Рационально
используя ресурсы Казахстана, он
обеспечил устойчивое развитие и
процветание страны как экономически и
социально мощного государства в
Центральной Азии», - сказал экс-президент.
Он также отметил внимание Елбасы к
развитию образования, науки, сильной и
свободной рыночной экономики.
«Во-вторых, я хотел бы отметить очень
важную, и самое главное редкую

Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы
Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты (ҚСЗИ)
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен
1993 жылғы 16 маусымда құрылған
ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ негізгі міндеті – Қазақстан
Республикасының ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін аналитикалық қамтамасыз ету.
Пенсильвания университетінің «Global Go To Think Tank Index
Report» рейтингісі (2018 ж.) бойынша ҚСЗИ әлемнің 8162 талдау орталықтары арасынан 142 орынды иемденіп, рейтингке кірген жалғыз
қазақстандық «ақыл-ой орталығы».
Институт өзінің 28 жылдық қызметі барысында халықаралық
қатынастар, жаһандық және аймақтық қауіпсіздік мәселелері
бойынша 300-ден астам кітап басып шығарды. ҚСЗИ-да үш журнал
басылып шығарылады: «Қоғам және Дәуір», «Казахстан Спектр» және
«Central Asia’s Affairs». Үш тілде жүргізіліп отыратын сайты, Facebook
және Twitter әлеуметтік желілерінде өз парақшасы бар.
ҚСЗИ – жыл сайын әлемдік саясат пен экономиканың өзекті
мәселелері бойынша бірқатар ғылыми және практикалық іс-шаралар
өткізілетін ерекше халықаралық сарапшылар алаңы. Институттың
ғылыми форумдарына Орта Азия мен алыс шетелдердің беделді сарапшылары қатысады.
Мекен-жайы және байланыс телефондары:
Қазақстан Республикасы, 010000,
Нұр-Сұлтан, Бейбітшілік көшесі, 4
Тел.: +7 (7172) 75-20-20
Факс: +7 (7172) 75-20-21
E-mail: office@kisi.kz
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Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ)
при Президенте Республики Казахстан создан
Указом Президента Республики Казахстан 16 июня 1993 года
Основной задачей КИСИ является прогнозно-аналитическое
обеспечение стратегических аспектов внутренней и внешней
политики Республики Казахстан. КИСИ является единственным
казахстанским «мозговым центром», вошедшим в основной рейтинг
«Global Go To Think Tank Index Report» Пенсильванского университета (2018 г.), заняв 142 место среди 8162 мозговых центров мира.
За 28 лет деятельности Институтом было издано более 300 книг
по международным отношениям, проблемам глобальной и региональной безопасности. В КИСИ издаются три журнала: «Қоғам және
Дәуір», «Казахстан Спектр», «Central Asia’s Affairs». Институт располагает собственным сайтом на трёх языках: казахском, русском
и английском, а также ведет аккаунты в социальных сетях Facebook
и Twitter.
КИСИ является уникальной международной экспертной площадкой, где ежегодно проводится ряд научно-практических мероприятий, посвященных актуальным проблемам мировой политики
и экономики. В научных форумах Института принимают участие
авторитетные эксперты из стран Центральной Азии и дальнего
зарубежья.
Адрес и контактные телефоны КИСИ:
Республика Казахстан, 010000
г. Нур-Султан, ул. Бейбітшілік, 4
Тел.: +7 (7172) 75-20-20
Факс: +7 (7172) 75-20-21
E-mail: office@kisi
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The Kazakhstan Institute for Strategic Studies (KazISS)
under the President of the Republic of Kazakhstan
was established by the Decree of the President
of the Republic of Kazakhstan in June 16, 1993
The main task of the KazISS is forecasting and analytical support of
the strategic aspects of the domestic and foreign policy of the Republic
of Kazakhstan. KazISS is the only Kazakh «Think Tank» included in the
main rating «Global Go To Think Tank Index Report» of the University of
Pennsylvania (2018), taking 142nd place among 8162 think tanks in the
world.
For 28 years of activity, the Institute has published more than
300 books on international relations, problems of global and regional
security. KazISS publishes three magazines: “Kogam zhane Dauir”,
“Kazakhstan Spectrum”, “Central Asia’s Affairs”. The Institute has its
own website in three languages: Kazakh, Russian and English, and also
maintains accounts on social networks Facebook and Twitter.
KazISS is a unique international expert platform, where a number
of scientific and practical events are held annually on topical issues
of world politics and economy. Reputable experts from Central Asian
countries and far abroad take part in the scientific forums of the Institute.
Address and contact phone numbers of KazISS:
Republic of Kazakhstan, 010000
Nur-Sultan, Beibitshilik st., 4
Tel .: +7 (7172) 75-20-20
Fax: +7 (7172) 75-20-21
E-mail: office@kisi.kz
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НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ:
ЖАҺАНДЫҚ ДЕҢГЕЙДЕГІ САЯСАТКЕР
Халықаралық конференция материалдары
Нұр-Сұлтан, 30 қараша 2020 ж.
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