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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Журнал «Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева» 

издается с 1995 года. В 2018 году, в результате его реорганизации, были cформированы 12 
самостоятельных научных направлений - серий журнала.

Серия «Политические науки. Регионоведение. Востоковедение. Тюркология» научного 
журнала «Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева» 
выходит с 2018 года и является самостоятельным журналом со своим регистрационным 
номером, полученным в Министерстве информации и коммуникации РК, а также печатным 
и онлайн номерами ISSN. 

Редакция видит миссию журнала в распространении информации об исследованиях в 
области социально-гуманитарных наук, способствующей процессу интеграции научных 
знаний и формированию мировоззрения управленцев новой формации, информационной 
и методической поддержке вовлеченных в издательский процесс авторов, редакторов, 
читателей, научных обществ и других заинтересованных лиц и организаций.

В нашей серии освещаются результаты фундаментальных и прикладных исследований, 
направленных на изучение системы мировой и региональной политики, внутренней и 
внешней политики современного Казахстана, государственного управления, социально-
экономического развития, актуальных вопросов политической науки, истории и теории 
международных отношений, международной безопасности, мировых интеграционных 
процессов, проблем комплексного регионоведения и сравнительного страноведения, 
политических аспектов международных конфликтов, публичной дипломатии и т.д. 

Пул авторов журнала географически разнообразен. Среди отечественных авторов, 
наряду с представителями высших учебных заведений Нур-Султана и Алматы, на 
страницах журнала выступают исследователи и преподаватели практически всех 
региональных политологических центров страны, в том числе университетов и институтов, 
таких как Евразийский научно-исследовательский институт, Казахский национальный 
университет имени аль-Фараби, Международный казахско-турецкий университет имени 
Х.А. Яссави, Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, 
Академия государственного управления при Президенте РК, Карагандинская академия 
МВД РК, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Университет С. 
Демиреля, Чжэцзянский университет, АО «Өрлеу», Университет Центральной Флориды, 
Институт Евразийской интеграции, Казахский университет международных отношений 
и мировых языков имени Абылай хана,  Институт мировых цивилизаций, Павлодарский 
государственный университет им. С.Торайгырова, Франкфуртский университет, 
Национальный университет обороны имени Первого Президента и др.  Иностранных 
авторов представляют исследователи из таких стран, как США, Китай, Индия, Германия, 
Россия, Турция и др.

В состав редколлегии журнала входит 12 докторов политических, исторических и 
филологических наук, 12 кандидатов политических, исторических и философских наук и 14 
PhD, которые представляют такие страны, как Россия, Кыргызстан, Германия, Нидерланды, 
Турция, Болгария, Венгрия, Пакистан, Индия, Аргентина.

За полтора года в пяти номерах журнала опубликовано 79 статей. Выходу в свет второго 
номера журнала за 2019 год, как и всех предыдущих выпусков, предшествовала серьезная 
и напряженная работа отдела научных изданий и редакционной коллегии. 

Правила подготовки научных статей и условия их опубликования в выпусках нашей 
серии помещены на сайте журнала http://bulpolit.enu.kz/. Независимое рецензирование 
поступающих рукописей научных статей организовывают заместители главного 
редактора. Редакционная коллегия играет существенную роль в повышении качества 
публикаций и предотвращении случаев нарушения исследовательской и публикационной 
этики. Все статьи проходят процедуру проверки рукописи на предмет самостоятельности 
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выполнения через систему автоматической проверки на плагиат. Публикацию каждой 
статьи сопровождают аннотации на казахском, русском и английском языках. Тексты 
статей редактируются и  корректируются.

Решение о публикации или отклонении статей редакционная коллегия принимает, 
основываясь на рецензии, а также исходя из тематических планов и приоритетов на 
ближайшие выпуски и степени загруженности редакционного портфеля. Срочность 
публикации материалов, принятых к рассмотрению, авторам не гарантируется. При 
отклонении статьи автору направляется мотивированное заключение c изложением 
оснований для отказа в публикации.

Начиная с данного номера, мы помещаем в журнал «Колонку редактора», которая 
будет отражать наиболее актуальные вопросы и стратегические задачи издания, а 
также рекомендации главного редактора серии «Политические науки. Регионоведение. 
Востоковедение. Тюркология».

Напоминаем авторам о том, что правила и условия подготовки научных статей надо 
знать и твердо им следовать. Критерии для публикации научных статей помещаются в 
каждом номере журнала, также они имеются на сайте ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Следование 
данным правилам, в том числе требованиям по техническому, методологическому и 
библиографическому оформлению, не только ускоряет и улучшает процесс рецензирования 
и редактирования, но и сокращает необходимость дополнительной переписки с авторами и 
предоставления телефонных разъяснений со стороны наших менеджеров.  

Отдел научных изданий и редакционная коллегия систематически совершенствуют 
данный проект и осуществляют политику поступательного развития журнала с перспективой 
включения его в базы данных Scopus и Web of Science.

Отметим, что Серия «Политические науки. Регионоведение. Востоковедение. 
Тюркология» входит в перечень научных изданий, рекомендуемых Комитетом по контролю 
в сфере образования и науки МОН РК для публикации основных результатов научной 
деятельности, в каталог Национальной академической библиотеки Республики Казахстан. 
Начиная с третьего номера 2018 года, каждой статье присваивается идентификатор 
цифрового объекта DOI. 

Для дальнейшего продвижения журнала в глобальное пространство научной информации 
редакционной коллегии необходимо проводить работу по расширению географического 
разнообразия авторов и обращать особое внимание на качество статей. Согласно 
рекомендациям по развитию научных журналов компании Clarivate Analytics редколлегия 
журнала должна приглашать к публикации специалистов, работающих в разных научно-
исследовательских организациях, ученых, молодых исследователей из зарубежных стран. 

Редакция нашего издания приглашает авторов к публикации результатов своих 
исследований на страницах журнала «Вестник Евразийского национального университета 
им. Л.Н. Гумилева. Серия Политические науки. Регионоведение. Востоковедение. 
Тюркология». Данная возможность предоставляется как преподавателям вузов и научным 
сотрудникам, так и магистрантам, докторантам

. 

С уважением, главный редактор,
 доктор политических наук,

 профессор ЕНУ им.Л.Н.Гумилева
Нуртазина Р.А.
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Р.И.Тажибаев
Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті, Түркістан, Қазақстан

(E-mail: rashid.tazhibayev@ayu.edu.kz)

АҚШ-тың Еуропа Одағына қатысты ұстанған саясаты

Аңдатпа. Бұл мақалада АҚШ-тың әлемдік гегемонияға барар жолдағы саясаты теориялық тұрғыда 
түсіндіріліп, АҚШ-тың Еуропа Одағына қатысты ұстанымы соңғы кезде ЕО-та болып жатқан оқиғалар 
шеңберінде қолға алынған. Қырғи қабақ соғыстың бітуімен НАТО блогындағы ЕО пен АҚШ арасындағы 
әріптестік өзара бақталастыққа айнала бастайды. ЕО-тың өзінің саяси және әскери бүтіндігін қалыптастыру 
әрекеті әлемді тек полярлыдан көпполярлыға айналдырады. Ал бұл өз кезегінде АҚШ-тың гегемониясына 
қауіп төндіруі тұрғысынан өте маңызды.

 Осыған байланысты араб көктемінің салдарынан туындаған ЕО-қа жаппай миграция, ЕО елдеріндегі 
сепаратистік қозғалыстың күшеюі, «Брексит» үдерісі, «Панама құжаттары», ЕО елдерінде популизм мен жеке 
бас және ұжымдық гедонизмнің жандануы секілді оқиғалардың маңыздылығы АҚШ-тың ЕО-қа қатысты 
ұстанған саясаты тұрғысынан түсіндіру әрекеті жасалды. Рим империясының күйреуіне ұқсас үдерістердің 
ЕО-та басталғанын немесе (сыртқы күштер тарапынан) бастатылғанын болып жатқан оқиғалар шеңберінде 
түсіндіріледі.

Түйін сөздер: АҚШ, күштерді теңестіру (баланс), Еуропа Одағы, сепаратизм, миграция, популизм, 
гегемония

https://doi.org/10.32523/2616-6887/2019-127-2-69-85

Кіріспе. 1991 жылы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы (Кеңес Одағы, 
КСРО) ыдырағаннан кейін АҚШ-тың халықаралық жүйені реттейтін гегемон күш болып 
қалыптасуына мүмкіншілік туды. Кеңес Одағы тікелей АҚШ-тан не Батыстан туындаған 
күштен ыдыраған жоқ, ол өзінің саяси-экономикалық, идеологиялық жүйесіндегі 
кемшіліктерден, қателіктерден күйреген болатын. Оның үстіне АҚШ, НАТО аясында 
Батыстың дамыған мемлекеттерін КСРО-ға қарсы күресте пайдаланды. Яғни АҚШ-тың 
әлемде гегемон боларлықтай күші әлі қалыптаспаған деуге болады. Дегенмен АҚШ-тың 
әлемді билеген тек супердержава болу қажеттілігі жайлы стратегиялық жоспар The New 
York Times газетінің 8 Наурыз 1992 күнгі нөмірінде жарық көрген болатын[1]. Ал АҚШ 
саясаткері әрі дипломаты Г.Киссенджер, АҚШ-ты қырғиқабақ соғыстан кейінгі тек 
супердержава ретінде сипаттайды [2, 733 стр.]. Киссенджер барлығына ортақ, әрі барлығын 
қамтитын халықаралық бір жүйенің жоқ екенін айта келіп, кем дегенде төрт жүйенің бар 
екенін және АҚШ-тың та осы төрт жүйедегі жағдайға қарай әрекет етіп отырғанын алға 
тарта отырып күштерді теңестіру (баланс) саясатынан хабар беруде еді. Киссенджер, АҚШ 
қаншалықты супердержава болса да, әлемдегі табиғи үдеріс болған көпполярлы жүйеге 
алдын ала дайындық жасау қажеттілігін айтады[2]. Күштерді теңестіру саясатын ұстану 
супердержава емес екенін көрсетеді.

Георг Модельский жахандық жүйеде теңдессіз түрде доминат болғандарға ғана әлемдік 
күштер деген [3, 3-30 б.]. Бұған мысал ретінде ХІХ ғасырдағы Ұлыбританияның Pax 
Britannica жахандық жүйесін келтірген.

Кеңес Одағының ыдырауымен бірге АҚШ-тың НАТО-дағы одақтастары Еуропа 
Одағында(ЕО) АҚШ-тың ықпалынан құтылудың әрекеттері байқалады.  Бұл үдерісті 
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АҚШ-тың әлеуметтанушы әрі саясаттанушысы С.Хантингтон былай түсіндіреді: 
«одақтастардың басын қосатындай ортақ дұшпанның болмауы әлбетте өз араларындағы 
қарама-қайшылықтардың артуына себеп болады. Жекелеген тұлғалар, саяси партиялар, 
спортсмендер, компаниялар арасындағы бақталастық, бірінші орын үшін күрестің 
қаншалықты табиғи нәрсе екенін қабылдайтын болсақ, мемлекеттер үшін де сондай 
табиғи болып табылады [4, 316 б.]. Бұл, халықаралық жүйенің АҚШ-тың жетекшілігінде 
тек полярлы болуына одақтастар өздерінің қарсылықтарын ерте ме кеш пе білдіретінін 
көрсетеді. Өйткені, барлығына ортақ бір идеологияның не дұшпанның болмауы әлемдегі 
мемлекеттердің сыртқы саясатта ұлттық мүдделерін көздеп еркін әрекет етулеріне 
қажетті алғы шартты жасайды. Бұндай жағдайда одақтастарын қайтадан өзінің төңірегіне 
топтастыру үшін АҚШ жаңа бір дұшпан ойлап табуы керек (терроризм секілді) немесе 
одақтастарымен қырғи қабақ соғыстан кейінгі әлемдегі статусты бөлісуі тиіс. Осы тұрғыда 
11.09.2001 оқиғасы АҚШ-қа өзімен бақталаса бастаған одақтастарына жаңа бір нысан 
ретінде террорды көрсетуге себепші болды. АҚШ одақтастарымен «ортақ дұшпанға» 
қарсы күресуге шақырады. Дж.Буш «кім бізбен бірге емес, сол бізге қарсы» ұранымен 
АҚШ-тың тұралап қалған үстемдік жүргізу саясатына біраз серпін берді. АҚШ Қорғаныс 
министрі Д.Рамсфельд 11.09.2001 оқиғасын әлемді қайтадан белгілі бір қалыпқа, жүйеге 
салуға болатын мүмкіншілік ретінде қарастырды[4, 6-7 стр.]. 

11.09.2001 оқиғасын АҚШ-тың үстемдігін жүргізуге қажетті алғы шарттарды жасап 
берді деуге болады. Сонымен қатар, АҚШ-тың әлемдік гегемонияға қол жеткізу үшін 
мәдениеттердің әртүрлілігін де пайдалану әрекетін байқауға болады. Мысалға, С.Хантингтон 
«Өркениеттер қақтығысы» тезисінде әлемдегі қақтығыстарды мәдениеттердің әртүрлі 
болуымен байланыстыруда [5]. Бұл ұлттық мемлекеттердің халықаралық аренада басты 
актор ретінде ролі артатындығын көрсетеді. Өйткені, әлемдік гегемонияға қол жеткізгісі 
келген күштер мәдениеттердің әртүрлілігін пайдаланып, ұлттар мен топтардың арасына 
іріткі туғызып, түсінбеушілік пен қақтығыстарды қолдан жасайды немесе соған жағдай 
туғызады. Ал қақтығыстарды реттеу үшін төреші қылығында келіп, көмек қолын созады 
не болмаса әртүрлі шешім жолдарын ұсынады. Осылайша өзінің мүддесін жүзеге асыруға 
қажетті механизмдер мен алғы шарттарды қалыптастырады. 

АҚШ Қорғаныс Министрінің 1992 жылғы меморандумында, «Американың мүдделерінің 
жүзеге асуына кедергі болатын мемлекет не мемлекеттер тобына барлық күшпен қарсы 
тұру.  ....Мәскеуден туындауы мүмкін қауіптің қайтадан пайда болуын тек қана алдын 
алып қана қоймау керек, сонымен қатар Американың одақтастарын, әсіресе Германия мен 
Жапония, нәтижеде тәуелді болатындай ету керек» делінген [4, 34 б.].

Бүгінгі күні  бұл жағдайды АҚШ-тың ЕО-қа  қатысты ұстанған саясатынан байқауға 
болады. 

АҚШ, Еуразия құрылығында болашақта өзінің гегемониясына қауіп төндіруі мүмкін 
блоктар мен мемлекеттерді әлсіретудің іс-әрекеттерін жасауда. Өйткені, Еуразия құрылығы 
әлемдік империялардың дүниеге келген жері. Еуразия құрылығында үстемдік еткен күштің 
бүкіл әлемге үстемдік ететінін ағылшын геосаясатшысы Х.Маккиндер өз еңбегінде атап 
өткен болатын: «....Еуразияны иеленген бүкіл әлемге ие болады, үстемдік құрады»[6, 142 
s.].

Зб. Бжезинский, АҚШ-тың гегемониясына қауіп төндіруші қатер ретінде кезінде 
Американы Еуразиядан аластату қажеттілігі жайлы А. Гитлер мен И. Сталиннің құпия 
келісімін (қазан 1940 ж.) айрықша атап өткен [7, 13-14 б.]. Зб. Бжезинский, Еуразия 
құрылығында ЕО пен Ресей (не Қытай) арасындағы болуы мүмкін одақтың алдын алу 
керектігін айтуда. Өйткені, Еуропа Одағы өзінің саяси-экономикалық қуатымен әрі Ұлы 
Рим империясын жандандыру секілді тарихи миссиясымен Еуразия құрылығында АҚШ-
тың гегемониясына қарсы күштердің біреуі болып табылады.
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Зерттеу әдістері. Әлемдегі болып жатқан оқиғалар «аналогиялық», «индукциялық», 
«дедукциялық», «жүйелілік тәсілдеме»,  «сценарий құрау» мен «болжау» әдістеріне жүгіне 
отырып АҚШ-тың ЕО-тың күшеюіне жол бермеу әрекеттері сарапталды.

Еуроаймаққа кіруші мемлекеттердегі дағдарыс. Рим империясының күйреуіне 
көптеген себептердің бірі - ұзаққа созылған инфляция мен қаржы дағдарысы еді. Рим 
империясының орасан зор территориясындағы әскерлерді, горнизондарды азық-түлік, 
киім-кешек, ақша т.б. қамтамасыз ету үшін қазынадан орасан қаржы бөлінді. Бұған қоса 
қолбасшылардың, императорлар мен шенеуніктердің көңіл көтеру мақсатымен шашқан 
қисапсыз ақша мен жемқорлық қаржы дағдарысына себеп болды.

Екінші дүниежүзілік соғыстың шығуына басты себептердің бірі ретінде 1929 жылдың 
соңында АҚШ-та басталып 1939 жылға дейін созылған Ұлы депрессияны айтуға болады. Сол 
сияқты 2008 жылы АҚШ-та басталған қаржы дағдарысы да ЕО-та үлкен өзгерістерге себеп 
болды. Өйткені, 15 қыркүйек 2008 жылы АҚШ-тағы «Lehman Brothers» инвестициялық 
банктың банкротқа ұшырауымен басталған қаржы дағдарысы әлемдік экономикалық 
дағдарысқа айналды. Бұл дағдарыстан әлемдегі мемлекеттер өздерінің экономикалық 
әлеуеттеріне қарай әртүрлі уақытта шыға білген. Бұл дағдарыстан мемлекеттер 2015 жылға 
дейін толықтай шыға алмаған. Бұл дағдарыс өзінің ауқымы және салдары жағынан 1930 
жылдардағы Ұлы депрессиямен тең дәрежеде. 2009 ж. әлемдік ЖІӨ тұрғысынан Екінші 
дүниежүзілік соғыстан кейінгі төменгі деңгейді көрсеткен [8]. ЕО-дағы ортақ валюта 
евроның 1 қаңтар 2002 жылдан (11 мемлекет) қолданыла бастағандықтан бар-жоғы 
алты жылдың көлемі болған еді. Яғни еуроаймақтағы(ортақ валюта еуроны қолданушы) 
мемлекеттердің ортақ валюта аясында өзара экономикалық байланысы нығая қоймаған 
кезі. ЕО-дағы қаржы-несие саласындағы ортақ саясат интеграциялық даму сатысын 
экономикалық және валюталық одақ дәрежесіне көтерген болатын. Алайда, еуроаймақтың 
дағдарысқа ұшырауы ЕО-дағы интеграциялық үдерісті баяулатты. 

ЕО-та 2010 жылы басталған бұл дағдарыстан ЕО елдерінен Греция, Италия, Ирландия, 
Португалия, Испания(ГИИПИ) қатты зардап шекті (бұларды ағылшынша шошқа 
мағынасында «PIGS» не «PIIGS» деп атаған). Сонымен қатар, мүше мемлекеттердің 
одаққа, әрі ұлттық органдардан жоғары тұратын органдардың басқару қабілетіне сенімі 
азая бастады. Бұл еуроаймаққа кіруге ниеттенуші мемлекеттердің үдерісін баяулатты (бұл 
үдеріс сыртқы күштің ұлттық сана-сезімді қоздыру, жеке тұлға мен ұжымдық гедонизмді 
күшейту әрекеттерінің салдарынан одан сайын жандана түсті).

 Дағдарыстан банкроттық жағдайға келген Греция ЕО-тан шығуды күн тәртібіне 
қоя бастайды [9]. ЕО-тағы интеграциялық үдерістің зардап шекпеуі үшін әрі өздерінің 
мүдделерін қорғау мақсатымен одақтың локомативі Германия Грецияға қаржылай көмек 
беруге ұмтылды [10]. Германия ГИИПИ-дегі бәсекелестіктің әлсіреуінен осы елдердегі 
әлемдегі үлкен экспортерға айналды. Дегенмен, дағдарысқа байланысты ГИИПИ-дің 
қарызды төлеу қабілеттілігі төмендеген еді.

Ал Грецияға берілетін көмектің ең көп үлесі Германияға тиесілі еді. Германияның Ішкі 
Министрі Ханс-Петер Фридрих ЕО әрі Грецияның өзі үшін оның Еуро аймақтан шыққаны 
жақсы деген пікір білдіреді [10]. Мұндай пікір ЕО-тағы дағдарыстың билік органдарында 
бөлінушіліктің басталғанын көрсетіп отыр. Министр, Германияның дағдарысқа ұшыраушы 
мемлекеттерге көмек көрсетуге елдің қарсылықтарын біліп сөйлегендей. Германияның 
негізі қаржы көзі болып отырған Баварияның тәуелсіздік туралы сөз қозғауы осының дәлелі. 

ЕО-тағы миграция мәселесі: Таяу Шығыстағы «Араб көктемінің» салдарынан 
туындаған және Ауғаныстан мен Африкадағы соғыс пен қақтығыстардан бас сауғалаған 
халық ЕО-қа ағылды. ЕО-тың менталитетіне сай келмейтін діні, ділі, тілі бөтен Таяу Шығыс 
пен Азия-Африка халықтары болашақта ЕО-тың мәдени бірегейлігін бүтіндей өзгертіп 
жіберуі мүмкін. ЕО-қа салыстырмалы түрде Рим империясының құлау себептеріне назар 
салайық. Рим империясындағы мәдени деградация, саяси бөліну мен қаржы дағдарысы 
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оларды шығыстан келген хұндардың ұлы көшіне қарсы төтеп беруіне мүмкіншілік бермеді. 
Мәдениеті бөлек, сенімі басқа, ұлты бөтен шығыстан келген жауынгер халық әлсіреген 
Рим империясына шабуыл жасап мазасын алды. Рим империясы өз кезегінде «бөліп ал 
да билей бер» саясаты аясында хұндардың (батыс дереккөздерінде варварлар деуде) басқа 
тайпа көсемдерімен келісімге келіп олардан жалдамалы әскер алып, өздеріне шабуылдап 
маза бермеген хұндарға, яғни қандастарына қарсы пайдаланады. Осылайша, уақыт өте келе 
Рим империясындағы әскерлердің көпшілігі жалдамалы әскерлерден (яғни варварлардан) 
тұрды. Әдеттегідей кезекті шапқыншылығы кезінде хұндар, Рим империясының қол 
астындағы жалдамалы әскер ретінде қызмет етіп жүрген қандастарымен келісімге келіп 
Рим империясын құлатады. Рим империясының орнына бытыраңқы феодалдық (300-ден 
астам) мемлекеттерден тұратын тек сөз жүзіндегі Қасиетті Рим империясы деген ат қана 
қалды. Бұл империяға кіретін мемлекеттер, корольдықтар, графтықтар, княздықтар, қала-
мемлекеттер біртіндеп ұлттық және діни ерекшеліктеріне қарай бөлінді. Осылайша Рим 
империясының соңы келді. Сондықтан ЕО-қа ағып жатқан көшті «екінші хұн жорығымен» 
салыстыруға болар. Қазірдің өзінде ЕО-та өмір сүріп жатқан мұсылмандар баршылық. Ал 
миграция арқылы ЕО-қа ағылып жатқан мұсылмандарға, ЕО-дағы(Рим империясының 
жалдамалы әскерлері болып қызмет атқарған хұндар секілді) бауырлары әлбетте қол ұшын 
берері сөзсіз. Осы тұрғыдан кейбір ақпарат құралдары «жаңа варварлар Еуропаны құртады» 
деп даурығуда. Тіпті бұл көшті ұйымдастырушылардың да болғанын қажетті құжаттармен, 
айғақтармен дәлелдеуде [11]. Рим империясының хұндардың ұлы көшінен күйрегенін 
назарға алар болсақ, ЕО-тың менталитетіне ұйыспайтын мұсылман халықтардың көші 
салдарынан болашақта ЕО-тың ыдырайтынын болжауға болады. Өйткені, кезінде Рим 
империясы христиандар мен хұндардың өзара ішкі қырқыстары әлеуметтік біртектілік пен 
империяның ынтымағын, тұтастығына зиян келтірді [12]. 

Еуропалық ақпарат құралдары жергілікті барлау қызметтерінің берген мәліметтеріне 
сүйене отырып ЕО-қа мигранттардың көшін АҚШ-тың астыртын ұйымдастырып отырғанын 
білдірген. Атап айтқанда, Австрия журналы «Info-Direkt» репорерлері арнайы барлау 
қызметтерінің берген мәліметтеріне сүйене отырып ЕО-тың іргесін шайқалту үшін АҚШ-
тың заңсыз миграцияға қатысы бар екенін айтуда. Араб көктемінде болған секілді АҚШ 
агенттері қажетті технологиялық құралдармен жабдықталған және өзінің «клиенттерімен» 
Twitter, Facebook и Skype арқылы байланысқа түсуде деуде[13]. Британдық газет «Times» 
америкалық программистердің ойлап шығарған заманауи мобильді бағдарламалар арқылы 
мигранттарға ЕО-тың кедендік бақылауына қатысты барлық мәліметтерді жеткізіп отырған 
дейді. Ал француз баспасөзі «Boulevard Voltaire» НАТО мен АҚШ-тың Ливияда жүргізген 
соғысы, одан кейін Сириядағы азаматтық соғыс миграцияға себеп болып отыр дейді [14]. 
Еуропалық ақпараттардың шындығын зерттеген Ресейлік ғалым Владимир Шалак та АҚШ 
пен Ұлыбританияның Twitter арқылы миграцияны ұйымдастырғанын анықтаған [15]. 
Демек, қазіргі заманның «хұн жорығын» ұйымдастыру арқылы ЕО-ты күйрету жоспары 
жүзеге асырылып жатыр.

Брексит. Сыртқы күштер (АҚШ) ЕО-ты әлсірету үшін «Брекситті» «демократиялық» 
тәсілдер қолданыла отырып Ұлыбританияның ЕО-тан бөлініп шығуын қамтамасыз 
еткен деуге болады. Ұлыбританияның ЕО-тан шығуы да қарапайым 50%+1 дауыс жинау 
тәртібіне негізделді. 23 маусым 2016 жылы референдум нәтижесінде британдықтардың 
52%(51,9) ЕО-тан шығуға дауыс берді[16]. Бұл цифрды, британдықтардың ЕО-тан шығу 
ұстанымын әлемдік қауымдастық назарында нанымды көрсете білу үшін қолдан жасалған 
деп қабылдаған жөн. Яғни 85% не 95,5 % секілді күдік ояндыратын мөлшерде емес. 

«Брексит» экономикалық тұрғыдан Ұлыбританияға керісінше үлкен шығын келтіреді. 
Бұл туралы Джордж Сорос неміс журналисіне берген сұхбатында, «Брексит» науқаны 
британдықтарды адастырып отыр. Өйткені, Ұлыбритания өз экспортының жартысын 
ЕО-қа жіберіп отыр. Оның үстіне ЕО-тағы евро дағдарысы Ұлыбританияның 
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экономикасын төменге тартпайды, олай деу ақымақтық болар», - дейді [17]. Көріп 
отырғанымыздай, ЕО-та евро дағдарысы болып жатқанда өзінің валютасы фунт стерлингті 
сақтап қалған Ұлыбританияның бұдан керісінше пайдаға кенелетінін біле тұра ЕО-тан 
шығу әрекеті және бұқара халықтың бұны қолдауы «Брекситтің» қолдан жасалғанын 
әрі сайлаудың бұрмаланғанын көрсетеді. Брексит үдерісін ЕО-тың өзге мемлекеттерінде 
«домино эффектін» туғызу мақсатында жасап жатыр деуге болады. Бұған дәлел ретінде ЕО-
қа мүше мемлекеттердегі саясатшылардың мәлімдемесін айтуға болады [18]. Экономикалық 
дағдарысқа байланысты Евроаймақтан шықпақшы болған Грецияны Еврокомиссия шығуы 
мүмкін емес деп мәлімдеме жасайды [19].

Сондай-ақ, Ұлыбританияда Брекситке қарсы саяси тұлғаларды қаралау науқаны жүрді. 
«Панама құжаттары» деген атпен жария болған офшорлық банк есептеріне қатысты 
ақпараттың арасында Ұлыбританияның премьер-министрі Дэвид Кэмеронның атының 
кездесуі де жай кездейсоқ емес еді [20]. Өйткені, Д.Кэмерон Ұлыбританияның ЕО-та 
құрамынан шықпауын қалаған тұлға болатын [21]. Ұлыбританияның біртұтастығын 
қалаған Д.Кэмеронның кезінде Шотландияның тәуелсіздігі үшін 18 қыркүйек 2014-те 
өткізілген референдум Ұлыбританияның пайдасына шешілген еді [22]. Ұлыбритания халқы 
мен бұқаралық ақпарат құралдарының жасаған қысымның нәтижесінде премьер-министр 
Дэвид Кэмерон 13 шілде 2016-да отставкаға кетуге мәжбүр болды (Д.Кэмерон отставкаға 
кеткеннен кейін шотландықтар тәуелсіздік алу мәселесін қайта көтере бастайды). Ал 
«Панама құжаттарын» жаһанға жария еткен Джорж Сорос пен АҚШ-тың халықаралық даму 
агенттігі (USAID) екенін Wikileaks мәлімдеуде [23]. Осылайша, АҚШ, өзіне илікпеген өзге 
елдің биліктегі тұлғаларын қаралау, олардың абыройын аяқ асты ету арқылы мемлекеттің 
жалпы саясатына ықпал жасауда.

Сондай-ақ, 2017 жылдың қараша айында Ұлыбритания ханшайымы Елизавета ІІ-нің 
оффшорларда жасырын ақшаларының бар екенінің дүйім жұртқа мәлім болуы да АҚШ-тың 
пайдасына жасалған шара деуге болады[24]. Ұлыбританияны өзімен бақталасар держава 
емес, өзінің жетегінде жүретін мемлекет дәрежесіне түсіру мақсаты көзделіп отыр.

ЕО-тағы сепаратистік қозғалыстар. ЕО-тың ыдырауына себеп болатын сепаратистік 
қозғалыстар әлемдік қаржы дағдарысымен қатар өрши түсті. Шотландияның 
Ұлыбританиядан бөлініп, өз алдына дербес мемлекет болуы жайлы 18 қыркүйек 2014 
жылы референдум өткізеді. Шотландияның Ұлыбритания құрамында қалуында сол кездегі 
премьер-министр Дэвид Кэмерон көп күш қайрат жұмсады. Референдумның нәтижесінде 
55,3 % шотландық тәуелсіздікке қарсы болды.  Дегенмен де шотландықтар референдум 
өткізу жайлы Наурыз 2017 жылдан бастап тағы да қозғай бастады [25]. Бұнда сыртқы 
күштің ықпалы болуы әбден мүмкін.

Бельгияда Фламан тілінде сөйлейтін Фламан аймағы, Французша сөйлейтін ішінде 
біршама неміс диаспорасы бар Валон аймағы да өз алдына «отау» тігу әрекетін жасап 
жатыр [26]. Маусым 2010-да сайлауда 28% дауыс жинаған «Новый фламандский альянс» 
(N-VA) Бельгиядан бөлініп шығу мәселесін қатаң түрде көтере бастады [27].

Бельгия кішкентай мемлекет болғанымен Еуропаның жүрегі болып есептеледі. Бұған 
айғақ ретінде НАТО-ның штаб пәтерінің таңдауының осы мемлекетке түскенін айтуға 
болады.

Испанияның да Каталония және Баск деп үшке бөліну қаупі бар. Каталонияда 
Испаниядан бөліну үшін референдум өтті [28]. Испанияның ең бай аймағы болып 
есептелетін Каталониядағы 1 қазан 2017 жылы болған референдумға дауыс берушілердің 
90 пайызы тәуелсіздікті жақтаған [29]. Ал Испанияның премьер-министрі Мариано Рахой 
референдумды «жасанды», ешқандай плебисцит болған жоқ деп мәлімдеме жасады [30]. 
Каталониядағы референдум туралы америкалық апталық газет «The Washington Post»-
та бұл жөнінде мынадай ақпарат бар: «Президент Трамп да Каталонияның тәуелсіздігі 
үшін болған қозғалысты қолдаған жоқ. Бұл аймақтың ұлтшылдарын тек Шотландияның 
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сепаратистері, Венесуэланың қуылған үкіметі, сондай-ақ өздерінің бұқаралық ақпарат 
құралдарының мүмкіншіліктері мен әлеуметтік желілерін католондық сепаратистерді 
қолдауға жұмылдырған Ресейдің барлаушылары мен үгіт-насихат аппараты ғана қолдап 
отыр. Шамасы, Мәскеу, каталондықтардың қозғалысын демократиялық Батыстың 
әлсіреуі мен бөлінуі үшін тағы бір құрал ретінде қарастыруда» [31]. Ал ЕО-тың ақпарат 
құралдары керісінше АҚШ-тың басшылығын ЕО-тың әлсіреуіне және ыдырауына әрекет 
жасап отыр деуде. «Еуропа америкалық консерваторлар үшін жаңа Ирак болғалы тұр. 
Еуропаны қирату демек Қытайдың үстемдігінен қиыншылықтарға топ болған Құрама 
Штаттар үшін жаңа бай нарықтың ашылуы деген сөз. Америка әкімшілігі үшін Кеңес 
өкіметінің блогына қарсы тосқауыл болған біріккен Еуропа керек емес, жаулап алуға оңай 
бытыраңқы Еуропа қажет» [32].

Сонымен қатар, Испаниядан өзінің тәуелсіздігін алу үшін Баск, Галисия, Валенсия, 
Канар аралдары, Арагон мен Андалузия кезекте тұр [33]. Сыртқы күштердің ықпалымен 
Испанияда «балканизация» үдерісінің бастау алып, бүкіл ЕО-қа тарап, ескі Югославияның 
кебін киюге итермелеп жатқанын байқауға болады.

Сонымен қатар, Италияның солтүстік шығысындағы Венеция, Верона, Падуя және 
Вичензаны қамтитын Венето аймағы да жақын болашақта Италиядан бөлініп шығу 
жоспарларын жасауда. 2014 жылдың 16-21 наурызында бейресми түрде өткен референдумға 
халықтың 80 пайыздан астамы қатысып Италиядан бөлінуге дауыс берген [34]. Италиядан 
бөлінбекші болған «Венето Республикасының» құрамына Тревизо, Венеция, Ровиго, 
Беллуно, Виченца және Падуя провинциялары кірген. Бұған аталмыш провинциялардың 
Италияның кедей оңтүстігін асырағысы келмейтіндігі және көп салық төлейтіндіктері себеп 
болып отыр. Аймақ басшылығы орталыққа, Римге жыл сайын салық ретінде 70 миллиард 
евро төлейді, ал Венетоның мұқтаждықтарын өтеу үшін 50 миллиард евро бөлінеді екен [35]. 
Бөлініп отырған қаржыда айтарлықтай айырмашылық жоқ. Соған қарамастан, сепаратистік 
қозғалыстың белең алуы сыртқы күштің ықпалының басым болғанын көрсетуде. Сауалнама 
заңсыз деп есептелгенімен референдумды өткізушілер келесі жолы мемлекеттік деңгейде 
өткізуді жоспарлап отыр [36]. 

ЕО-тың өз армиясын болуын қалағандардың бірі Германияның да бөліну қаупі бар. 
Германияның ең бай әрі өндірісті аймағы Бавария да өз алдына отау тігу жоспарларын жасап 
жатыр [37]. Баварияның ресми аты «Freistaat Bayern», яғни «еркін мемлекет», «еркін халық». 
Бавариялықтар Германиядан бөлініп шыққан кезде әлдеқайда жақсы өмір сүретіндерін 
біледі. Өйткені, Бавария 2012 жылдың соңындағы есеп бойынша Германияның қазынасына  
€7,3 млрд. ақша құйған. Сондықтан олар Германияның өзге федеральды аймақтарын 
асырағысы келмей отыр [38]. ЕО-тың өз армиясы үшін Германияның жанталасуы босқа 
емес. Ортақ әскери күшті, армияны құру арқылы өзінің бөлшектенуіне жол бермеуге 
тырысуда. Германияның көршісі әрі екі дүниежүзілік соғыста қырық пышақ болған Франция 
Германияның бөлінуіне қуанбаса қайғырмасы анық. Әлсіреген Германияның Францияға 
қарсы ЕО-та жетекші болу әрекеті Еуропада тұрақсыздыққа себеп болуы мүмкін. Ал бұл өз 
кезегінде АҚШ-тың Еуропаға келіп екінші «Маршалл жоспарын» жүзеге асыруға себепші 
болады. Яғни сырт көзге Еуропадан кеткен секілді болып көрінгенмен, шындығында қайта 
келу үшін араздық тұқымдарын сеуіп кетеді.

Германияда діні бір, тілі бір неміс халқының (Баварияның Германияның өзге 
провинциядағы немістерден айырмашылығы шамалы) бір біріне деген суықтықты Нобель 
сыйлығының иегері поляк Милош Чеславтың 1991 жылы айтқан мына сөзінен түсінгендей 
боламыз: «Білім мен технологияның қысымымен діни сезімдердің жоғала бастағанын 
көру үшін Батыс мемлекеттеріндегі бай әрі жақсы қоңданған сыныпқа көз салсақ 
жеткілікті. Егер халықтың әсіресе жастардың діни сезімдерге деген қажеттіліктері 
әлі де бар болса, онда бұл діни сезімдер христиандыққа айналмайтын бағыт бағдарсыз 
және қолдан жасалған сезімдер» [39, 63 s.]. Діни құндылықтардың орнын материализм 
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баса бастаған елдерде өзімшілдік, өзін ойлау, жеке бастық және ұжымдық гедонизмнің, 
дүние-байлықты өзгелерден қызғану арта бастауы сөзсіз. Бұндай жағдай тек діні бірі 
тілі бір неміс халқында ғана емес, ЕО-дағы өзге мемлекеттерде байқалады. Ал бұл өз 
кезегінде интеграцияның тереңірек жүруіне көлеңке түсіреді. Өйткені, дамыған елдерде 
жеке тұлғалардың проблемалары саясатқа қысым жасап, гедонистік сезімдер әлеуметтік 
өмірді қалыптастыруда.(Ұлыбританияның Брексит үдерісін де осы тұрғыдан қарастыруға 
болады). Германиядағы(ЕО-тың өзге елдеріндегі) осы жағдайды сыртқы күш(АҚШ) өз 
мүддесін жүзеге асыру мақсатында тиімді пайланатыны сөзсіз. Рим империясының түбіне 
жеткен осы мәдени гедонизм болатын.

Францияда да суверенитет шеру басталды. 13 желтоқсан 2015 ж. аймақтың «Корсика 
үшін» ұлтшыл блогы сайлауда жеңіске жеткеннен кейін аралдағы билік автономияның 
кеңейтілуін талап ете бастады. Сонымен қатар, корсикалықтар болашақта аралдың 
Франциядан тәуелсіздік алуы үшін референдум өткізу мүмкіншілігін қарастырып 
жатыр[40]. Францияның Тынық мұхитындағы Жаңа Каледония аралы да Франциядан өзінің 
тәуелсіздігін алу үшін үшін әрекет ете бастады [41]. Франция экономикасы мен өндірісіне 
қажетті кобальт, хром, марганец, никель секілді қазба байлықтар осы Жаңа Каледониядан 
жеткізілуде. Демек, Жаңа Каледонияның Франциядан тәуелсіздік алып өз алдына отау тігуі 
Францияға үлкен шығындарға себеп болғалы тұр.

ЕО-тағы саяси-экономикалық дезинтеграцияға бастайтын сепаратистік қозғалыстар 
Рим империясының Батыс және Шығыс ретінде екіге бөлінгені секілді тіпті одан да бетер 
саяси бытыраңқылыққа себеп болайын деп тұр. ЕО өзінің ішінде де осыған ұқсас бөліну 
бар. Мысалға, Вышеградтық төрттіктің («The European Quartet - One Melody» атауының өзі 
Чехия, Польша, Словакия және Венгрияның бір позицияны ұстайтынын айғақтап тұр) ЕО-
тың ішінде өз алдына ерекшеленіп шығуына бірнеше себеп бар: а) ескі Кеңес Одағының 
ықпалында қалған, б) орта ғасырда (Қазан 1335 жылы) Чех, Польша және Венгрия королдері 
Австрияға қарсы экономикалық келісім-шарт жасаған. Сол келісім-шарттың нәтижесінде 
аталмыш үш мемлекеттің экономикасын жанданған [42]. Мүдделері бір-біріне жақын 
елдердің өзара тіл табысып топтасуы Одақтың келешекте бөлінуіне бастауы мүмкін. 

Ал бұл өз кезегінде ЕО түсінігі мен идеологиясының жойылуына, экономикада 
дезинтеграцияның басталуына, ұлтшылдық пен аймақшылдықтың өрістеуіне себеп болады.

ЕО-тың ортақ армия мәселесі. Еуропаның ортақ армиясы болуына қарсы болып келе 
жатқан Ұлыбританияның ЕО-тан шығуы, яғни Брекситі ЕО елдерін ортақ армия мәселесін 
қайта көтеруге себепші болды. ЕО-тағы интеграциялық үдерісті одан сайын тереңдете 
түсуге себепші болатын ЕО-тың ортақ армиясын құру туралы ұсынысты Франция көтерді. 
6 қараша 2018 ж. Франция президенті Эммануэль Макрон Europe-1 радиостациясы арқылы 
тікелей эфирде Еуропа елдері Ресей Федерациясы, Қытай, тіпті АҚШ-тан қорғану үшін 
Еуропа өзінің ортақ армиясын құру қажеттілігі туралы мәлімдеме жасайды [43]. (осы 
мәлімдемеден 11 күн өткеннен кейін, яғни 17 қараша 2018 жылы Францияда үкіметтің 
экономикалық саясаттарына қарсы басталған әлі күнге дейін саябырламаған «сары кеудеше 
киген» демонстранттардың қозғалысын кездейсоқ деуге болмайды). Франция президентінің 
бұл мәлімдемесіне Ресей, Қытай және АҚШ басшылықтары үнсіз қала алмады.

Қытай басшылығы «Еуропаға ешуақытта Қытайдан қандай да әскери бір қауіп төнген 
емес» деп жауап берсе, Ресей президенті В.Путин, «көпполярлы әлемді нығайту тұрғысынан 
орынды көтеріліп отыр» әрі «негізінен Еуропа экономикалық тұрғыдан қуатты құрылым, 
ал қуатты экономикалық одақ тәуелсіз болуды, қорғаныс пен қауіпсіздік саласында егемен 
болуды қалайды» дейді. Яғни, Қытай мен Ресей мәселеге реалистік тұрғыдан жақындап, 
ой тұжырымдауда. Ал АҚШ президенті Дональд Трамп Э.Макронның ұсынысын 
«қорлау» деп атайды. Ол АҚШ-тың әскерлері болмаса І және ІІ. Дүнижүзілік соғыстарда 
Францияның жағдайы қандай болар еді? Сондай-ақ француз лидерінің бұл ұсынысын өз 
елінің ішіндегі проблемалардан назарды басқа жаққа аудару деп Э.Макронның рейтінгісін, 
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елдегі жұмыссыздықты тілге тиек етеді [44]. АҚШ президенті мәселені Э.Макронның жеке 
тұлғасымен байланыстырып саясиландыру арқылы өз мүдделерін жасыруға тырысуда. 
АҚШ өзінің гегемониясына қатер ретінде көріп отырған көпполярлы әлемнің қалыптасуына 
кедергі жасауда. Француз ресми тұлғалары, президент сөзін НАТО-дан тәуелсіз әскери 
құрылым құру емес, керісінше ЕО елдері арасындағы ынтымақтастықты қорғаныс 
саласында арттыру мақсатында тілге тиек еткен болатын деп түсіндіреді [45].

Негізінде ЕО-тың ортақ армиясын құрудың мақсатқа сай пайдалылығы туралы Украина 
дағдарысының пайда болуымен алғаш рет 6 наурыз 2015 жылы Германияның Қорғаныс 
министрі Урсула фон дер Ляйен айтқан болатын. Ол өз сөзінде, Украина секілді дағдарысты 
жағдайларда қауіпсіздік саласында Еуропалық саясатты нығайтудың қажеттілігін атап 
өткен. Германияның Қорғаныс министрінің сөзін қолдау мақсатында Еврокомиссияның 
төрағасы Жан-Клод Юнкер 8 наурыз 2015 жылы Welt am Sonntag атты неміс газетіне 
берген интервьюінде де, «...ЕО-тың ортақ армиясы жалпы сыртқы саясат пен қауіпсіздік 
саясатын жүзеге асыруға септігін тигізер еді» дейді[46]. Жан-Клод Юнкердің сөзін арадан 
үш жыл өткеннен кейін Германияның канцлері Ангела Меркиль сөзбе-сөз қайталайды [44]. 
Еуропа лидерлері ЕО-тың ортақ армиясы болуын көптен бері қалауда. Жалпы алғанда 
Еуропа елдері ортақ армия туралы әңгімені 1948 жылдан бері әртүрлі деңгейде көтеріп 
келе жатқан болатын. 

АҚШ стратегі З.Бжезинский, ЕО саяси және әскери тұрғыдан біртұтас бірлік 
қалыптастыра алса, Еуразия құрылығында супер күшке айналатынын атап өткен [39, 87 
бет]. Сондықтан АҚШ басшылығы ЕО-тың ортақ армия құру жобасына қарсы шығуда. ЕО 
өз армиясын құратын болса, оған қажетті қару-жарақты өздері өндіреді. Ал бұл өз кезегінде 
ЕО-ға қару-жарақ сатып пайда тауып отырған АҚШ әскери өндіріс кешендері үшін үлкен 
шығын. ЕО мемлекеттері арасындағы өзара сауда-экономикалық қарым-қатынас, яғни 
интеграция одан сайын тереңдете түсуіне себеп болады. Ал өз армиясы бар, өз қаруы бар, 
саяси бірлігін қалыптастырған ЕО-тың АҚШ-тың көмегіне жүгінуі еіталай. Жоғарыда атап 
өткеніміздей, Гитлер мен Сталиннің жасағанын қайталап, Еуразия құрылығында АҚШ-қа 
бақталас өзге мемлекеттермен (Ресей, Қытай) альянс құрып, АҚШ-ты Еуразияның тысына 
шеттетіп тастауы әбден мүмкін.

Болашақта бұған жол бермеу үшін АҚШ, ЕО-тағы дезинтеграциялық үдерістерге 
астыртын қолдау көрсетуде. АҚШ басшылығының Брекситке қолдау көрсетуі де, Марин Ле 
Пен секілді Еуропадағы әсіре ұлтшылдармен тіл табысуы да, ЕО-тың ортақ армиясының 
құрылуына қарсы келуі де осы себептен туындауда(Д.Трамп пен Марин Ле Пеннің саяси 
көзқарастары мен ұстанымдары ұқсас [47]).

ЕО-тағы популизм. АҚШ президенті Д.Трамптың сайлау алды науқанының идеологы әрі 
оның бұрынғы кеңесшісі Стив Бэннон Еуропада оңшыл популист қозғалысты жандандыру 
мақсатымен Брюсселде 2018 жылдың 25 шілдесінде «The Movement» орталығын ашты 
[48]. Бұл орталықтың мақсаты ЕО-ты ыдыратуға бағытталған деуге болады. Өйткені, 
С.Бэннон «The Movement» 2019 жылдың мамыр айында Еуропарламентке болатын сайлауда 
ұлтшылдардың, популистердің және еуроскептиктердің жеңіп шығуы үшін ықпал жасауға 
күші жетеді дейді [48]. Ал бұл өз кезегінде ЕО-тағы интеграциялық үдерістердің тереңдеп 
жүруіне тіпті ЕО органдарының жұмыс істеуіне кедергі келтіреді. Америкалық стратегтің 
таңдауында британдық евроскептик Найджела Фараджа, оңшыл француздардың көсемі 
Марин Ле Пен, Венгрияның премьер-министрі Виктор Орбан бар. Қою католик болған 
С.Бэннон үкімет құруда дағдарысқа ұшырап жатқан Италияға сосын Испанияға барып 
үкіметтің құрылуына көмектеседі. С.Бэннонның көмегімен билік басына келген ЕО-тағы 
саясаткерлер ЕО-тың ыдырауына қажетті алғы шарттарды жасайды. Яғни АҚШ Еуропада 
популист қозғалысты дамыту үшін С. Бэннонды арнайы жіберген деуге болады.

ЕО-тағы интеграциялық үдерістің тереңдеуіне кедергі келтіретін ұлтшылдық пен 
популизм саясатын жүргізуші саяси лидерлерге Ресей тарапынан қаржылай көмек берілгені 
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туралы ақпарат БАҚ-та жарияланған. Ресейдің «Роснефть» компаниясы Еуропалық әсіре 
оңшыл радикалдарға несие беруде қолданған компаниялардың біреуі ретінде көрсетілген. 
Атап айтқанда, бесінші колонна қалыптастыру мақсатында Франциядағы «Национальный 
фронт» партиясына (көсемі Марин Ле Пен) First Czech-Russian Bank арқылы 9 миллион еуро 
несие берген [49]. Ресейдің Франция әсіре ұлтшыл партиясы Ле Пеньге қаржылай көмек 
көрсеткендігі туралы ақпаратты «Медиапарт» француз ақпараттық порталы білдірген[50].

Бұндай ақпараттың жайылуына АҚШ-тың ықпалы бар деуге болады. Өйткені, ЕО-
дағы ұлтшылдықты қоздырушы ретінде Ресей екені анықталса ЕО-тың Ресеймен болған 
ынтымақтастығы азаяды. Әрі АҚШ-тың Қырымға байланысты Ресейге қарсы санкциялары 
ЕО елдері тарапынан қолдау табуына әсер етеді. Осы орайда Қырымның Ресей тарапынан 
жасалған аншлюс ретінде БАҚ-та көрініс табуын да атап өткен жөн [51]. Ресейге қарсы 
санкцияға ЕО елдері қолдау көрсетпесе аншлюстің ЕО-та қайталануы мүмкін екендігін 
астарлап жеткізуде. Еуразия құрлығында ЕО пен Ресейдің өзара тығыз ынтымақтастық 
құруы АҚШ-тың мүддесіне қайшы. «Северный поток-2» газ құбырына қатысты ЕО пен 
Ресей арасындағы келісімдерге АҚШ-тың қарсы келуі осыған дәлел бола алады. Осылайша 
ЕО-тың Ресеймен одақтасу мүмкіншілігін азайтуда.

Қорытынды. Соңғы жылдары Еуропада интеграциялық үрдістердің тереңдеуіне кедергі 
келтіретін жеке бастық және ұжымдық гедонизм, ұлтшылдық, популизм кеңінен өріс алуда. 
Сырт көзге демократиялық принциптердің кеңінен қолданыста болғанын көрсеткенімен, 
негізінде Еуропаның бөлінуіне апарып соғатын үдеріс басталған. Еуропадағы бұл үдерісті 
АҚШ басшылығы «бөліп ал да, билей бер» саясаты аясында астыртын түрде жүргізуде. 
АҚШ, жаңа әлемдік жүйені қалыптастырудың орнына қолындағы байлықты әрі әлемдегі 
үстемдігін сақтап қалу үшін өзіне қарсы келер күштерді (Ротшильдтер), мемлекеттерді 
(Қытай, Ресей), блоктар (БРИКС) мен одақтарды (ЕО, Еуразия т.б.) әлсірету, ыдырату 
бағытында жұмыс жүргізіп отыр. Сонымен қатар, өзара топтасу не блок (аляьнс) құруға 
қарсы, мысалға, Ресейдің ЕО-пен тығыз ынтымақтасуына жол бермеу шараларын жасап 
жатыр. Өз кезегінде Ресей, Еуразия құрылығында өзінің мүдделеріне қайшы келетін, 
қауіпсіздігіне қатер төндіретін қандай да бір күштің (мемлекет, одақ т.б.) не құрылымның 
пайда болуының алдын алу шараларын жасап жатыр. АҚШ қанша күшті болғанымен бүкіл 
әлеммен теке тіресте көбіне іріткі, бір-біріне айдап салу, одақтың ішіндегі бір мемлекетпен 
тығыз ынтымақтастық құру (мысалға, ЕО-тағы Германиямен), лас дипломатия, лаңкестік 
актілер, әлеуметтік желілер, мәдени гедонизм және т.б. айла-тәсілдерді пайдалануда. АҚШ 
бұл үшін Пентагон-CIA-NSA тысында Defense Intelligence Agency, National Geospatial 
Intelligence Agency, National Reconnaissance Office, Army Military Intelligence секілді 
құрылымдарды ортақ іс-әрекет етуге жұмылдырып отыр. Сонымен қатар, 400-е жақын 
азаматтық-қоғамдық ұйым, 200 университет осы үлкен жобаны жүзеге асыру үшін жұмыс 
істеп жатыр. Еуропадағы соңғы кезде болып жатқан оқиғаларды осы үлкен жобаның 
алғашқы қадамдары деуге болады. Жарты ғасырдан астам интеграциялық тарихи тәжірбиесі 
бар, жоғары деңгейде дамып келе жатқан ЕО-ты күйрету бес-алты жыл ішінде бола қоятын 
оңай шаруа емес. 

Араб көктемі, Украина мәселесі, Сириядағы соғыстар, Ресейге қарсы санкциялар, 
ДАИШ секілді террорлық ұйымдардың Таяу Шығыста жүргізген соғыстары секілді 
оқиғалар сценарийі күні бұрын жазылған үлкен жоспардың сатылап жүзеге асып жатқан 
бір бөлігі ғана. Еуропа елдерінің бұрынғы отар елдері болған Таяу Шығыс пен Африка 
елдеріндегі оқиғалар Еуропалық мемлекеттердің бұл елдермен болған байланысын әлсірету 
мақсатымен жүзеге асырылып жатыр. Украина мәселесі де Еуропа елдерінің  (Франция мен 
Германия) Украинаны ЕО-қа алу арқылы Қаратеңізге одан әрі Кавказға, сосын Орталық 
Азия мен Парсы шығанағына дейін ұласуына мүмкіншілік бермеу үшін жасалып отыр. 

Франция мен Германияның ЕО-тің өзіндік армия құру туралы шешімінен кейін аталмыш 
екі елде сары кеудеше киген демонстранттардың полициямен қақтығысы арта түсті. 
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Сырт көзге өздерінің құқықтарын қорғаған секілді болып көрінген сары кеудешелілердің 
қозғалысы бүкіл Еуропаға жайылып кету қаупі туындады. Яғни бұны ЕО-қа жасалған 
ескерту ретінде тұжырымдауға болады. 

АҚШ НАТО аясында Еуразия құрылығында бірге іс-қимыл жүргізетін одақтастарға 
мұқтаж. Сондықтан Брексит мәселесі де ЕО-тың ыдырауын мақсат етіліп жасалған. Брексит 
үдерісі домино әсерін туғызған жағдайда АҚШ, Еуразия аймағында өзіне қарсы күшті 
коалицияның пайда болуының алдын алу мүмкіншілігі туады. Брексит пен Еуроаймақтың 
дағдарысы арқылы Еуразиялық Экономикалық Одаққа(ЕЭО) кіретін мемлекеттерге де 
өзіндік сабақ беріп отыр деуге болады. Мәселен, ЕЭО-та ортақ валюта мәселесі қолдау 
таппай отыр.

ЕО-тағы бүкіл оқиғалар мен мәселелерден, Рим империясының күйреуіне ұқсас үдерістің 
сыртқы күштер(АҚШ) тарапынан ЕО-та сатылап жүзеге асырылып жатқанын байқауға 
болады. Рим империясының қирауына үш басты себеп болған еді: саяси-экономикалық 
дезинтеграция(Батыс Рим және Шығыс Рим ретінде саяси бөліну), мәдени гедонизм, ұзаққа 
созылған инфляция, яғни қаржы дағдарысы оларды шығыстан келген хұндардың ұлы 
көшіне қарсы төтеп беруіне мүмкіншілік бермеді. Рим империясының дәл осы ыдырауында 
шешуші рол атқарған хұндардың ұлы көші бүгінгі күні миграция түрінде өзін көрсетіп 
отыр. Әртүрлі мемлекеттер мен қала мемлекеттерден құралған Батыс Рим империясы 
формальді түрде 1806 жылы Наполеоның соққысына дейін өмір сүрген болатын. Бүгінгі 
күні 27 мемлекеттерден құралған ЕО-тағы интеграциялық үдерістер әлемде болып жатқан 
әртүрлі оқиалар мен дағдарыстардың салдарынан кедергіге ұшырауда. ЕО-тың болашақта 
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына ұқсас бір құрылымға айналуы әбден мүмкін. Яғни бір 
саяси одақтан бұрын мемлекеттердің тобырына көбірек ұқсаған, құрамында 300-ден астам 
мемлекет пен қала мемлекет болған Герман ұлтының Қасиетті Рим империясынан(962-1806 
ж.ж.) бір ерекшелігі болмайды. Сонымен қатар, КСРО-ның ыдырауына себеп болған 
саяси-экономикалық, әлеуметтік және ұлтшылдық бағыттағы дезинтеграциялық үдерістің 
баяу түрінің қайталанып жатқанын көруге болады. КСРО-дағы 1989-1990 жылдардағы 
«суверенитет парадына» ұқсас жағдайды ЕО-та қайталау әрекеті байқалады.

Бүкіл осы оқиғаларды сценарийі күні бұрын жазылған нақты саяси бір «стратегиялық 
ойын» ретінде тұжырымдауға болады.

АҚШ-тың супер күш ретінде әлемді басқару ұстаныма өзге әлемдік державалар өзара 
бір-бірімен ынтымақтастық жасау арқылы қарсы тұруға тырысуда. Бір полярлы әлемнен 
көпполярлы әлемге өту үдерісі барысында әртүрлі деңгейде болып жатқан оқиғалар мен 
қақтығыстар өзара ынтымақтастықтың бағытын анықтай түседі. Көпполярлы әлемде 
әртүрлі блоктар мен ұйымдар тепе-теңдік саясатында белсенді роль ойнауы мүмкін. 
Көпполярлы әлемде тепе-теңдік, теңгерім саясаты көптеген орталықтардан жүргізілгенімен 
барлығының бір орталықтан(АҚШ) басқарылып, бағыттау әрекеті байқалады. Халықаралық 
қатынастарда мұндай теңгерім саясаты иерархиялық сипат ала бастағанын көрсетеді. 
Алайда осы иерархиялық құрылымда теңгерімді қамтамасыз ететін гегемон күштің өте 
күшті болуын талап етеді. Бірақ әлемдегі жахандану үдерісі мемлекеттерді бір біріне 
тәуелді етіп қойып отыр. Осы байланыс теңгерім(күштерді теңестіру (баланс)) саясатының 
маңызды жағы болып табылады. Егер осы байланыс үзілетін болса, онда оның салдары өте 
ауыр болады.
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Политика США по отношению к Европейскому Союзу

Аннотация. В этой статье с теоретической точки зрения рассматриваются политика США по достижению 
глобальной гегемонии, а также позиция США по отношению к Европейскому Союзу в рамках текущих 
событий в ЕС. После окончания холодной войны партнерство ЕС и США в блоге НАТО преобразовалось 
в конкурентную борьбу. Действия ЕС по формированию политического и военного единства усилили 
тенденцию к многополярному мироустройству. Это в свою очередь очень важно с точки зрения угрозы 
мировой гегемонии США. 

В статье авторы дают объяснение политике США по отношение к ЕС в контексте возрастающей миграции 
вследствие арабской весны, усиления сепаратистских настроений в странах ЕС, процессов «Брексит», 
«Панамские документы», расцвета популизма, личного и коллективного гедонизма в странах  ЕС. Также авторы 
объясняют происходящие события, проводя параллели между современными процессами, начавшимися (или 
начатыми внешними силами) в ЕС,  и историческим закатом Римской империи.

Ключевые слова: США, Европейский Союз, сепаратизм, миграция, популизм, гегемония. 

R.I. Tazhibayev
Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, Turkestan, Kazakhstan

US policy towards the European Union 

Abstract. In this article, from a theoretical point of view, we consider the policy of the United States to achieve 
global hegemony, as well as the US position towards the European Union in the framework of current events in the 
EU. After the end of the Cold War, the EU-US partnership on the NATO blog turned into a competition. EU actions 
to build political and military unity have strengthened the trend towards a multipolar world pattern. This, in turn, is 
very important from the point of view of the threat of US global hegemony.

In the article, the authors explain the US policy towards the EU in the context of increasing migration due to the 
Arab spring, increased separatist sentiment in the EU countries, the Brexit process, the Panamanian documents, the 
rise of populism, personal and collective hedonism in the EU countries. Also, the authors explain the events taking 
place, drawing parallels between modern processes that began (or started by external forces) in the EU and the 
historical decline of the Roman Empire.

Keywords: USA, European Union, separatism, migration, populism, hegemony
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Tazhibayev R.I. - PhD, Senior Lecturer, Department of International Relations, Akhmet Yassawi International 

Kazakh-Turkish University, B.Sattarkhanov Ave., 29, Turkistan, Kazakhstan.
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 «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. 
 Саяси ғылымдар. Аймақтану. Шығыстану. Түркітану сериясы»

журналында мақала жариялау ережесі

1.  Журнал мақсаты. Саяси ғылымдар, аймақтану, шығыстану, түркітану салалары 
бойынша мұқият тексеруден өткен ғылыми құндылығы бар мақалалар жариялау.

2.  Журналда мақала жариялаушы автор мақаланың қол қойылған бір дана қағаз 
нұсқасын Ғылыми басылымдар бөліміне (редакцияға, мекенжайы: 010008, Қазақстан 
Республикасы, Астана қаласы, Қ. Сәтпаев көшесі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университеті, Бас ғимарат, 349 кабинет) және vest_polit@enu.kz электрондық 
поштасына Word форматындағы нұсқаларын жіберу қажет. Мақала мәтінінің қағаз нұсқасы 
мен электронды нұсқалары бірдей болулары қажет. 

Мақалалар қазақ, орыс, ағылшын, араб, түрік тілдерінде қабылданады. 
3. Автордың қолжазбаны редакцияға жіберуі мақаланың Л.Н. Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысында басуға келісімін, шетел 
тіліне аударылып қайта басылуына келісімін білдіреді. Автор мақаланы редакцияға 
жіберу арқылы автор туралы мәліметтің дұрыстығына,  мақала көшірілмегендігіне 
(плагиаттың жоқтығына) және басқа да заңсыз көшірмелердің жоқтығына кепілдеме 
береді. Сонымен қатар мақала мәтінін плагиат жүиесінде тексеруге келісімін білдіреді.

4.  Мақаланың көлемі 18 беттен аспауға тиіс (6 беттен бастап).
Мақаланың құрылымы
5.   ХҒТАР  http://grnti.ru/  -  бірінші жолдың сол жақтауында; 
Автор(лар)дың аты-жөні – жолдың ортасында;
Мекеменің толық атауы, қаласы, мемлекеті (егер авторлар әртүрлі мекемеде жұмыс 

жасайтын болса, онда әр автор мен оның жұмыс мекемесі қасында бірдей белгі қойылу 
керек) – жолдың ортасында;

Автор(лар)дың Е-mail-ы – жақша ішінде, курсивпен, жолдың ортасында;
Мақала атауы – жолдың ортасында;
Аннотация (100-200 сөз; мақаланың атауын мейлінше қайталамауы қажет; әдебиет-

терге сілтемелер болмауы қажет; мақаланың құрылысын (кіріспе, мақаланың мақсаты, 
міндеттері, қарастырылып отырған сұрақтың тарихы, зерттеу әдістері,  нәтижелер/
талқылау, қорытынды) сақтай отырып, мақаланың қысқаша мазмұны берілуі қажет).

Түйін сөздер (6-8 сөз не сөз тіркесі). Түйін сөздер мақала мазмұнын көрсетіп, мейлінше 
мақала атауы мен аннотациядағы сөздерді қайталамай, мақала мазмұнындағы сөздерді 
қолдану қажет. Сонымен қатар, ақпараттық-іздестіру жүйелерінде мақаланы жеңіл табуға 
мүмкіндік беретін ғылым салаларының терминдерін қолдану қажет. 

Негізгі мәтін  мақаланың мақсаты, міндеттері, қарастырылып отырған сұрақтың тарихы, 
зерттеу әдістері,  нәтижелер/талқылау, қорытынды бөлімдерін қамтуы қажет – жоларалық 
интервал - 1, азат жол «қызыл жолдан» - 1,25см, беттеу жолағы – еніне сай жасалады. 

Таблица, суреттер – аталғаннан кейін орналастырылады. Әр таблица,  сурет қасында 
оның аталуы болу қажет. Сурет айқын, сканерден өтпеген болуы керек.

Жалпы қолданыста бар аббревиатуралар мен қысқартулардан басқалары міндетті түрде 
алғаш қолданғанда түсіндірілуі берілуі қажет. 

Қаржылай көмек туралы ақпарат бірінші бетте көрсетіледі.
Әдебиеттер тізімі. Мәтінде әдібиеттерге сілтемелер тікжақшаға алынады. Мәтіндегі 

әдебиеттер тізіміне сілтемелердің номерленуі мәтінде қолданылуына қатысты жүргізіліде: 
мәтінде кездескен әдебиетке алғашқы сілтеме [1] арқылы, екінші сілтеме [2] арқылы 
т.с.с. жүргізіледі. Кітапқа жасалатын сілтемелерде қолданылған бетттері де көрсетілуі 
керек (мысалы, [1, б. 45]). Жарияланбаған еңбектерге сілтемелер жасалмайды. Сонымен 
қатар, рецензиядан өтпейтін басылымдарға да сілтемелер жасалмайды (әдебиеттер тізімін, 
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әдебиеттер тізімінің ағылшынша әзірлеу үлгілерін журнал bulpolit.enu.kz сайтындағы 
мақаланы рәсімдеу үлгісінен қараңыз).

6.  Мақала соңындағы әдебиеттер тізімінен кейін библиографиялық мәліметтер орыс 
және ағылшын тілінде (егер мақала қазақ тілінде жазылса), қазақ және ағылшын тілінде 
(егер мақала орыс тілінде жазылса), орыс және қазақ тілінде (егер мақала ағылшын тілінде 
жазылған болса), орыс және ағылшын тілінде (егер мақала түрік немесе араб тілінде 
жазылса) беріледі. 

Авторлар туралы мәлімет: автордың аты-жөні, ғылыми атағы,   қызметі, жұмыс орны, 
жұмыс орнының мекен-жайы, телефон, e-mail – қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 
толтырылады.

7.  Қолжазба мұқият тексерілген болуы қажет. Техникалық талаптарға сай келмеген 
қолжазбалар қайта өңдеуге қайтарылады. Қолжазбаның қайтарылуы оның журналда 
басылуына жіберілуін білдірмейді. 

Редакцияға түскен мақала жабық (анонимді) тексеруге жіберіледі. Барлық рецензиялар 
авторларға жіберіледі. Автор (рецензент мақаланы түзетуге ұсыныс берген жағдайда) өң-
деп қайта, қолжазбаның түзетілген нұсқасын редакцияға қайта жіберуі қажет. Рецензент 
жарамсыз деп таныған мақала  қайтара қарастырылмайды.  Мақаланың түзетілген нұсқасы 
мен автордың рецензентке жауабы редакцияға жіберіледі. 

Пікірі мақұлданған мақалаларды редколлегия алқасына талқылап, басуға келіседі.
8.  Төлемақы. Басылымға рұқсат етілген мақала авторларына төлем жасау туралы 

ескертіледі. Төлем көлемі 2018 жылы 4500 тенге – Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ қызмет-
керлері үшін және 5500 тенге басқа ұйым қызметкерлеріне.



Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы 
Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University   № 2(127)/2019

193

Provision on Articles submitted to the Journal 
“Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University. Political Science. Regional 

studies. Oriental studies. Turkology Series”

1. Purpose of the journal. Publication of carefully selected original scientific works and 
book reviews in the fields of political science, regional studies, oriental studies, turkology.

2. An author who wishes to publish an article in a journal must submit the article in hard 
copy (printed version) in one copy, signed by the author to the scientific publication office (at 
the address: 010008, Republic of Kazakhstan, Astana, Satpayev St., 2. L.N. Gumilyov Eurasian 
National University, Main Building, room 349) and by e-mail vest_polit@enu.kz in Word format. 
At the same time, the correspondence between Word-version and the hard copy must be strictly 
maintained. 

Language of publications: Kazakh, Russian, English, Turkish, Arabic.  
3. Submission of articles to the scientific publication office means the authors’ consent 

to the right of the Publisher, L.N. Gumilyov Eurasian National University, to publish articles 
in the journal and the re-publication of it in any foreign language. Submitting the text of the 
work for publication in the journal, the author guarantees the correctness of all information 
about himself, the lack of plagiarism and other forms of improper borrowing in the article, 
the proper formulation of all borrowings of text, tables, diagrams, illustrations and also he/
she agrees to check the uniqueness of the article text.

4. The volume of the article should not exceed 18 pages (from 6 pages).
5. Structure of the article (page – A4 format, portrait orientation, page margins on all sides 

- 20 mm. Font: type - Times New Roman, font size - 14)                                                                                                                                      
     IRSTI  http://grnti.ru/  - first line, left

Initials and Surname of the author (s) - center alignment, italics
Full name of the organization, city, country (if the authors work in different organizations, 

you need to put the same icon next to the name of the author and the corresponding organization) 
- center alignment, italics

Author’s e-mail (s)-  in brackets, italics
Article title - center alignment,bold
Abstract (100-200 words, it should not contain a formula, the article title should not repeat in 

the content, it should not contain bibliographic references, it should reflect the summary of the 
article, preserving the structure of the article - introduction, problem statement, goals, history, 
research methods, results /discussion, conclusion).

 Key words (6-8 words/word combination. Keywords should reflect the main content of the 
article, use terms from the article, as well as terms that define the subject area and include other 
important concepts that make it easier and more convenient to find the article using the informa-
tion retrieval system).

The main text of the article should contain an introduction, problem statement, goals, history, 
research methods, results / discussion, conclusion - line spacing - 1, indent of the “red line” -1.25 
cm, alignment in width.

Tables, figures should be placed after the mention. Each illustration should be followed by an 
inscription. Figures should be clear, clean, not scanned.

All abbreviations, with the exception of those known to be generally known, must be deci-
phered when first used in the text.

Information on the financial support of the article is indicated on the first page in the form of 
a footnote.
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References
In the text references are indicated in square brackets. References should be numbered strictly 

in the order of the mention in the text. The first reference in the text to the literature should have 
the number [1], the second - [2], etc. The reference to the book in the main text of the article 
should be accompanied by an indication of the pages used (for example, [1, р. 45]). References to 
unpublished works are not allowed. Unreasonable references to unreviewed publications (exam-
ples of the description of the list of literature, descriptions of the list of literature in English, see  
on the journal web-site bulpolit.enu.kz). 

At the end of the article, after the list of references, it is necessary to indicate bibliographic 
data in Russian and English (if the article is in Kazakh), in Kazakh and English (if the article is in 
Russian) and in Russian and Kazakh languages (if the article is English language), in Russian and 
English (if the article is in Turkish or Arabic language).

Information about authors: surname, name, patronymic, scientific degree, position, place of 
work, full work address, telephone, e-mail - in Kazakh, Russian and English.

6. The article must be carefully verified. Articles that do not meet technical requirements will 
be returned for revision. Returning for revision does not mean that the article has been accepted 
for publication.

7.  Work with electronic proofreading. Articles received by the Department of Scientific 
Publications (editorial office) are sent to anonymous review. All reviews of the article are sent to 
the author. The authors must send the proof of the article within three days. Articles that receive 
a negative review for a second review are not accepted. Corrected versions of articles and the au-
thor’s response to the reviewer are sent to the editorial office. Articles that have positive reviews 
are submitted to the editorial boards of the journal for discussion and approval for publication.

Periodicity of the journal: 4 times a year.
8.  Payment. Authors who have received a positive conclusion for publication should make 

payment on the following requisites (for ENU employees - 4,500 tenge, for outside organizations 
- 5,500 tenge):
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Положение о рукописях, представляемых в журнал «Вестник  Евразийского  
национального  университета  имени  Л.Н.Гумилева.  Серия: Политические науки. 

Регионоведение. Востоковедение. Тюркология»

1.  Цель журнала. Публикация тщательно отобранных оригинальных научных 
работ и обзоров книг по направлениям политические науки, международные отношения, 
востоковедение, регионоведение, тюркология.

2.  Автору, желающему опубликовать статью в журнале необходимо представить 
рукопись в твердой копии (распечатанном варианте) в одном экземпляре, подписанном 
автором в Отдел научных изданий (по адресу: 010008, Казахстан, г. Астана, ул. Сатпаева, 
2, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Учебно-административный 
корпус, каб. 349) и по e-mail vest_polit@enu.kz. При этом должно быть строго выдержано 
соответствие между Word-файлом и твердой копией.  

Язык публикаций: казахский, русский, английский, турецкий, арабский. 
3. Отправление статей в редакцию означает согласие авторов на право Издателя, 

Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, издания статей в журнале 
и переиздания их на любом иностранном языке. Представляя текст работы для публикации 
в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и 
других форм неправомерного заимствования в рукописи, надлежащее оформление всех 
заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций, а также дает согласие на проверку 
уникальности текста статьи.

4.  Объем статьи не должен превышать 18 страниц (от 6 страниц). 
5.  Схема построения статьи (страница – А4, книжная ориентация, поля со всех 

сторон – 20 мм. Шрифт: тип – Times New Roman, размер (кегль) - 14):
MРНТИ  http://grnti.ru/  - первая строка, слева
Инициалы и Фамилию автора(ов)- выравнивание по центру, курсив 
Полное наименование организации, город, страна (если авторы работают в разных 

организациях, необходимо поставить одинаковый значок около фамилии автора и соответ-
ствующей организации) 

Е-mail автора(ов) – в скобках курсив
Название статьи – выравнивание по центру полужирным шрифтом
Аннотация (100-200 слов; не должна содержать формулы, по содержанию повторять 

название статьи; не должна содержать библиографические ссылки; должна отражать 
краткое содержание статьи, сохраняя структуру статьи – введение, постановка задачи, 
цели, история, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы).

Ключевые слова (6-8 слов/словосочетаний). 
Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи, использовать термины 

из текста статьи, а также  термины, определяющие предметную область и включающие 
другие важные понятия, позволяющие облегчить и расширить возможности нахождения 
статьи средствами информационно-поисковой системы). 

Основной текст статьи должен содержать введение, постановка задачи, цели, 
история, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы – межстроч-
ный интервал – 1, отступ «красной строки» -1,25 см, выравнивание по ширине.

Таблицы, рисунки необходимо располагать после упоминания. С каждой иллюстрацией 
должна следовать надпись. Рисунки должны быть четкими, чистыми, несканированными. 

Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны 
быть расшифрованы при первом употреблении в тексте.

Сведения о финансовой поддержке работы указываются на первой странице в виде 
сноски.
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Список литературы. В тексте ссылки обозначаются в квадратных скобках. Ссылки 
должны быть пронумерованы строго по порядку упоминания в тексте. Первая ссылка в 
тексте на литературу должна иметь номер [1], вторая - [2] и т.д. Ссылка на книгу в основном 
тексте статьи должна сопровождаться указанием использованных страниц (например, [1, 
с. 45]). Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Нежелательны ссылки на 
нерецензируемые издания (примеры описания списка литературы, описания списка лите-
ратуры на английском языке  см. на сайте журнала bulpolit.enu.kz в образце оформления 
статьи).

В конце статьи, после списка литературы, необходимо указать библиографические 
данные на русском и английском языках (если статья оформлена на казахском языке), на 
казахском и английском языках (если статья оформлена на русском языке), на русском и 
казахском языках (если статья оформлена на английском языке), на русском и английском 
(если статья оформлена на турецком или арабском языках).

Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, научная степен, должность, место 
работы, полный служебный адрес, телефон, e-mail – на казахском, русском и английском 
языках. 

6. Рукопись должна быть тщательно выверена. Рукописи, не соответствующие 
техническим требованиям, будут возвращены на доработку. Возвращение на доработку не 
означает, что рукопись принята к опубликованию. 

7.  Работа с электронной корректурой. Статьи, поступившие в Отдел научных 
изданий (редакция), отправляются на анонимное рецензирование. Все рецензии по ста-
тье отправляются автору.   Статьи, получившие отрицательную рецензию к повторному 
рассмотрению не принимаются. Исправленные варианты статей и ответ автора рецензенту 
присылаются в редакцию.  Статьи, имеющие положительные рецензии, представляются 
редколлегии журнала для обсуждения и утверждения для публикации. 

Периодичность журнала: 4 раза в год. 
8. Оплата. Авторам, получившим положительное заключение к опубликованию 

необходимо произвести оплату по следующим реквизитам (для сотрудников ЕНУ им. Л.Н. 
Гумилева – 4500 тенге, для сторонних организаций – 5500 тенге): 
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