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КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ДАРҚАН МӘДЕНИЕТІ

Ата-бабамыздан мирас болған 
Ұлы даламыздың өткен та-
рихына көз салсақ, ерлік рух-

ты, тамырын тереңге жіберген берік 
дәстүрді, бір арнада тоғысқан шешен-
дік пен көсемдікті, қаһармандық пен 
данышпандықты айқын көреміз.

Қазақ даласындағы мемлекеттік 
және қоғамдық сананың, әлеуметтік 
ұстанымдардың бастауында ел жа-
дында жатталған даланың дарқан мә-
дениеті, ұлттың ділі мен рухани құн-
дылықтары ерекше орын алады. Елдік 
дәстүр, әдет-ғұрып, ізгілік мұраттар 
қашанда халқымыздың ғасырлар қой-
науынан тамыр тартатын тұмса та-
рихымен, өміршең мәдениетімен және 
өнерімен байланыстырыла айтылады.

Ұлттық құндылықтарды, қазақ мә-
дениетінің негізгі қайнар көздерін, 
мәдени жетістіктерді қоғам дамуының 
көрсеткіші ретінде тану – осының ай-
ғағы. Ұлы даланың тарихы – елдік-
тің шежіресі, төлтума мәдениеттің 
ошағы, сан-түрлі тағдырдың, дәуірдің, 
өркениет тердің тоғысқан айшықты 
көрінісін куәландырады. Олар – халқы-
мыздың өткен өмірінің, тарихи бай 
мұрасының айғағы ғана емес, еліміздің 
бүгінгі рухани дамуының да сарқылмас 
қуатты қайнар көзі.

Ұлы даланың тарихы ұлы оқиға-
лармен байланысты. Бүгінгі Қа-
зақстан жеріндегі мемлекеттіктің 
бастауы біздің заманымызға дейінгі  

Көне түркі байрағы. 
Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы 
кітапханасының қорынан
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Ақтоты 
РАЙЫМҚҰЛОВА

Қазақстан Республика-
сының Мәдениет және 
спорт министрі

ІІІ–ІІ мыңжыл дықтарды меңзейді. Әпсанаға айналған 
Оғыз қағанның жорығынан бастап, Түркі қағанатының 
туын көтерген құдіретті үштік – Білге қаған, Тоныкөк, 
Күлтегіндерге дейін, одан кейінгі тайпалық бірлестік-
тер мен мемлекеттер жолы – бүгінгі тәуелсіз мемле-
кетімізге ұласқан ұлы жолдың бастауы, іргелі тарихтың 
тұтас шежіресі.

Алтай мен Тарбағатайды, Сауыр мен Сайқанды ме-
кендеген түркі текті тайпалар бірлестігінің күші мен 
сесі бізге әдеби құнды жәдігер – Орхон жазба ескерт-
кіштері арқылы жетті. Жоғарыда айтып өткен түркі 
қағанатының даңқты тұлғаларына VІІ–VІІІ ғасырларда 
тасқа қашалған әдеби-тарихи ескерткіштер қойылды. 
Тастағы жазбалар – төл жазба мәдениетіміздің құжаты, 
жазба әдебиетіміздің бастаулары, ерлік тарихымыздың 
шежіресі болатын.

Ұлы дала төсінде елдік сана, ерлік рух,ынтымақ пен 
бірлік дәріптелді, мемлекеттік мүдде жоғары тұрды. 
Соған сәйкес өнер де асқақ мәртебеге ие болды. Ерте 
ғасырлардан бастау алған жыраулық, жыршылық, сал-
серілік, әншілік, күйшілік дәстүр ұлт рухының қуат 
алар қайнар көзіне айналды. Ұлылардан мұра болған 
ұлттық өнер тәуелсіз еліміздің ажарын кіргізіп, атағын 
аспандатты. Сыпыра жырау, Асан қайғы, Бұқар жырау-
лар, Сүйінбайдай жыр дүлдүлі, Тәттімбет пен Құр-
манғазы, Сүгір сынды күйшілер, Біржан сал, Ақан сері 
бастаған сал-серілер, Әміредей теңдессіз әншілер та-
ланты – қазақ топырағының киелілігін, рухани қуатын 
танытты. Кемеңгер жыраулар мен дәулескер күйшілер-
ден, жезтаңдай әншілер мен суырыпсалма ақындардан 
бүгінге жалғасқан дәстүр жаңа сипатымен түрленді.

Ұлы дала тарихына сай өзіндік өнер мен мәдениет 
қалыптасты. Еліміз тәуелсіздік алғалы бергі кезеңде 
мәдениет және өнер мәртебелі орынға ие болды. Қа-
зақстан Респуб ликасының Тұңғыш Президенті – Елбасы  
Н. Ә. Назарбаев 2003 жылы сәуірде Қазақстан халқына  
Жолдауында арнайы «Мәдени мұра» мемлекеттік  
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бағдарламасын жүзеге асыруды тапсыр-
ған болатын. Бұл – тәуелсіз Қазақстан-
ның жаңарған рухани келбетін, жаһан-
данған әлемдегі жаңа республиканың 
орны мен ұстанымын, оның өркениетті 
қауымдастықтағы беделі мен мәрте-
бесін көтерген теңдесі жоқ гуманитар-
лық бағдарлама болды.

археологиялық ғылыми-зерттеулер,  
26 ғылыми-қолданбалы зерттеу жүзеге 
асырылды.

Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың 2012 
жы лы Қазақстан халқына жолдаған 
«Қазақстан-2050» Стратегиясында 
«Біз өзіміздің ұлттық мәдениетіміз 
бен дәстүрлерімізді әралуандығымен 
және ұлылығымен қосып қорғауымыз 
керек, мәдени игілігімізді бөлшектеп 
болса да жинастыруымыз керек» деген 
тапсырмасы бойынша қыруар жұмыс-
тар атқарылуда. Атап өтетін болсақ, 
ел тарихындағы ең елеулі оқиға – 2016 
жылы 93 жыл бойы Санкт-Петербург 
қаласындағы Ресей ғылым академия-
сының Ұлы Петр атындағы Антро-
пология және этнография музейінде 
(Кунсткамера) сақталып келген Торғай 
даласындағы 1916 жылғы ұлт-азаттық 

Ұлттық мәдени мұраны зерттеп- 
зерделеуді мақсат еткен бағдарла-
ма аясында 2011 жылға дейін 78 та-
рихи-мәдени ескерткіштің қалпына 
келтіру жұмыстары аяқталып, 39 қа-
лашық пен қорғандарға археологиялық 
зерттеулер жүргізілді. Сондай-ақ, 218 
нысанды қамтыған Қазақстанның та-
рихи ескерткіштерінің мемлекеттік 
тізімі дайындалды. 30 сәулеттік және  

1 2

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA
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көтерілісті ұйымдастырушылардың 
бірі – Кейкі батыр сүйегі өз Отанына 
оралды. Бұл Ұлы дала тарихын түген-
деу жұмыстарының бір парасы ғана. 
Ресей, Қытай, Иран, Өзбекстан, Түркия, 
Сирия елдеріндегі Ұлы дала тарихы 
мен тұлғаларына қатысты түрлі дерек-
тер, қолжазбалар, құжаттар жинасты-
рылды. Олар арнайы тізбелі (сериялы) 
басылымдар арқылы жарияланатын  
болады.

қазақ мәдениеті мен өнері бүкіл әлемге 
таныстырылды.

Еліміздің мәдениет және өнер сала-
сындағы барлық іргелі істер Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасымен тығыз, тікелей бай-
ланыста іске асырылуда. Мәселен, бір 
ғана «Жаһандық әлемдегі заманауи қа-
зақстандық мәдениет» жобасы аясында 

Мәдениет және спорт министрлі-
гінің бастамасымен қолға алынған жоба 
аясында қазақ өнері мен мәдение ті 
әлемді шарлап, Италия, Франция, Түр-
кия, Жапония, Ресей, Қытай сынды ірі 
елдерде қазақтың классикалық музыка 
өнерінің жауһарлары – «Абай», «Қыз 
Жібек», «Біржан-Сара» сынды шығар-
малары арқылы төл өнеріміз бен мәде-
ниетімізді насихаттаудың мүмкіндігін 
молайтты.

«Алтын адамның әлем музейлері-
не шеруі» жобасы шеңберінде «Ұлы 
даладағы көшпенділер тарихы» атты 
көрме ұлтымыздың көне жәдігерлерін 
төрткүл дүние назарына ұсынды. 2019 
жылы алғаш рет «Ұлы дала: тарих және 
мәдениет» көрмесі Татарстан астана-
сындағы «Қазан Кремлі» мемлекеттік 
тарихи-архитектуралық және көркем 
қорық-музейінде таныстырылды.

Әлем халқы Димаш Құдайбергенов, 
Медет Шотабаев, Максим Ержан сынды 
дарынды перзенттеріміздің арқасында 
қазақтай қасиетті халықтың даусыз та-
лантына, өнеріне бас иді.

Кино, сахна өнері саласындағы жет-
кен жетістіктеріміз де мақтауға тұрар-
лықтай. «Қазақ елі» тарихи-драмалық 
10 сериялы фильмі, «Қазақ хандығына 
550 жыл» деректі фильмі, «Қазақстан-
дағы киелі жерлер» ғылыми-көпшілік 
деректі фильмдері, «Қазақ елі» көпсе-
риялы анимациялық фильмдері көрер-
менге жол тартты.

Орта Азия елдерінің «Қазақстан – 
Еуразия жүрегі» халықаралық театр 
фестивалі, әлемдік жұлдыздардың қа-
тысуымен VOICE OF ASTANA халық-
аралық эстрада әндері конкурсы, 
тағы басқа да көптеген фестивальдар, 
көрмелер, конкурстар («Елім менің»,  

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев 
2007–2009 жылдарға арналған «Мәдени мұра» бағдарлама-
сы аясында жүргізілген жұмыстардың нәтижесін көрсететін 
көрмемен танысты. Астана, 13 маусым 2008 жыл

2. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев 
2004–2006 жылдарға арналған «Мәдени мұра» мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыру мәселелері жөніндегі қоғамдық 
кеңестің кеңейтілген мәжілісіне қатысты. Астана, 13 ақпан 
2007 жыл
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пысыз қызмет етіп келе жатқан өмір-
шең іс-тәжірибе жалғасын тауып, пәр-
менді түрде қолға алынуда.

Әлемнің аты аңызға айналған бірқа-
тар сахна, өнер шеберлері, мәдениет 
қайраткерлері қазақ жеріне келіп, өнер 
көрсетті, еліміздің ғажайып табыста-
рына куә болды. Сол сияқты халқы-
мыздың небір дарынды тұлғалары 
әлемнің беделді сахналарына шығып, 
Қазақстанның өнері мен мәдениетін 
төрткүл дүниеге таныстырып келеді.

Қазақстан өнерпаздары халықара-
лық дәрежеде түрлі өнер сайысында 
айтулы орындарды иеленіп, ұлтымыз-
дың әншілік шеберлік мектебін ха-
лықаралық дәрежеге көтерді.

«Тәуелсіздік толғауы», «Текті сөздің 
төресі – терме», «Тіл – парасат», «Ал-
тын тобылғы», т.с.с)  ұйымдастырылды.

Франция, АҚШ, Жапония, Италия, 
Германия, Испания, Корея, Венгрия, 
Түркия, Ресей, Финляндия, Армения, 
Малайзия, Қытай, Чехия, Македония, 
Бразилия, Аргентина, Иран және т.б. 
секілді әлемнің 35 елінің ұлттық кітап-
ханаларында Қазақ әдебиеті мен мәде-
ниеті орталықтары құрылып, еліміздің 
экономика, саясат, әлеуметтік саладағы 
қол жеткізген табыстары мен жетістік-
тері насихатталып келеді.

Қазірде аталған мәдени, рухани 
іс-шаралардың көпшілігі еліміздің 
рухани өмірінде мықтап орнығып, 
құрамдас бөлігіне айналған. Дарынды 
жастарымыздың жолын ашып, өскелең 
ұрпақты өршіл рухта тәрбиелеуге қа-

Биыл еліміз қазақ халқының ұлы ақы-
ны, Ұлы даланың тарихында есімі алтын 

1 2

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA

1–2. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев  
«Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» Қазақстан халқына Жолдауын арнады. Астана,  
14 желтоқсан 2012 жыл
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әріппен жазылған, кемеңгерлік пен 
кемелдіктің, тереңдік пен биіктіктің 
өлшеміне айналған ұлы тұлға – Абай 
Құнанбайұлының 175 жылдық мерей-
тойын атап өтті.

бірқатар зерттеу шаралары, басқа тіл-
дерге аудару, насихаттау жұмыстары 
атқарылуда.

Қазақстан Президенті Қ. К. Тоқаев 
жоғарыда аталған мақаласында: 
«Әлемдік мәдениетте Абайды қанша-
лықты жоғары дәрежеде таныта алсақ, 
ұлтымыздың да мерейін соншалықты 
асқақтата түсеміз. Бүгінгі жаһандану 
дәуірінде, ақпараттық технология-
лар заманында Абай сөзі баршаға 
ой салуы тиіс», – деп, ауқымды істің 
бағыт-бағдарын айқындап берді. Бір-
туар ақын мұрасы мен мұраты ел бір-
лігін нығайтып, жаңарған қоғамдық 
сананың өрелі істеріне темірқазық  
болары сөзсіз.

Ұлы даланың перзенттері ғасыр-
лар бойы аңсаған, мұрат тұтқан тәуел-
сіздігіне қол жеткізді. Келер жылы еге-
мен ел болғанымызға 30 жыл толады. 
Тарих үшін өте аз уақыт саналатын 
осы мерзімде Қазақ елі бүкіл әлемге 
кеңінен танылды. Тәуелсіздіктің отыз 
жылында Қазақстан төл мәдениетін 
әлемдік деңгейде танытуда маңызды 
қадамдар жасады. Қазақстанның му-
зейлері, кітапханалары, мәдени орын-
дары алыс және жақын шетел музей-
лері мен архивтері, кітапханалары мен 
ғылыми-зерттеу мекемелерімен ғылы-
ми және мәдени ынтымақтастықты 
жан-жақты дамытып келеді.

Бүгінде бізді дүниежүзі таниды, құр-
меттейді. Егеменді еліміз – көне та-
рихы мен бай мәдениеті бар қарқынды 
дамып келе жатқан заманауи мемле-
кет. Қол жеткізген жетістіктеріміз бен 
толағай табыстарымыз жетерлік, алда 
атқарылар іс-шаралар одан да көп. Қа-
зақстан 2030 жылға қарай Еуразиялық 
кеңістіктің мәдени ошағының біріне 
айналуы тиіс. Бұл іске баршамыздың 
атсалысуымызды абыройлы борышы-
мыз деп білемін. 

Бүгінде бүкіл әлемді жайлаған бел-
гілі қиындықтарға, шектеулерге қара-
мастан ұлы Абай есімін ұлықтауға бай-
ланысты да бірқатар іс-шаралар еліміз 
бойынша және шетелдерде жүзеге 
асырылып келеді. Абай мұрасын тану 
мен әлем жұртшылығына насихаттау 
жұмыстары да ғалымдар мен өнер аза-
маттарының маңызды міндеттерінен 
саналады. Жыл басында жарық көрген 
Мемлекет басшысы Қ. К. Тоқаевтың 
«Абай және ХІХ ғасырдағы Қазақстан» 
атты бағдарламалық мақаласына орай 
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Әлемдегі қоғамдық даму 
үдерістерінің табиғаты 
мен заңдылықтарына 

мұқият назар аударатын бол-
сақ, бұл тақырыптың күрделі, 
мың қатпарлы әрі фундамен-
талды қырлары көп екендігіне 
көз жеткізер едік.

Адамзат тарихының антро-
пология лық, этногенездік қа-
лып тасу кезеңдерінде қоғам-
дық даму біз өмір сүріп 
отырған ортаны сақтап қалу-
дың жалғыз кепілдемесі ретін-
де қарастырылып келді. Солай 

НАЗАРБАЕВ МОДЕЛІ – МЕМЛЕКЕТТІҢ 
ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ КЕПІЛІ

Аида 
БАЛАЕВА

Қазақстан Республика-
сының Ақпарат  
және қоғамдық даму 
министрі

бола тұра, «Адам қоғамға бағы-
нуы керек пе?» әлде «Қоғам 
адамға қызмет етуі керек пе?» 
деген сауалдар төңірегіндегі 
пікірталастар әлі күнге дейін 
толастаған емес.

Қазақстанның отыз жылдық 
тәуелсіздігі тарихында да бұл 
мәселелердің күн тәртібінен 
түспегенін, аса өзекті, тіпті тағ-
дырлы болғанын уақыт өте келе 
түсіне бастағандаймыз. Со-
нымен қоса, ескі саяси жүйе нің 
күйреуі, шаруашылық басқа-
рудың тұралауы, қоғамдық 

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA
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формацияның кенеттен ауысуы 
мен құндылықтардың тосын өз-
герістері сияқты сынақтарды еңсе-
ру мемлекет билігі үшін де, әлеу-
мет үшін де оңайға соқпағанын 
енді ғана байыптап, таразылап 
отырмыз.

Шын мәнінде, бұл ғасырлар 
бойы бодандықтың қамытын арқа-
лаған, ұлттық ұстыны мен бол-
мысын түпкілікті жоғалтуға шақ 
қалған, оның үстіне саяси форма-
циялар ауысуы тұсында қиындық 
пен мәлімсіздікке, шарасыздыққа 
тап келген халқымыз үшін ал-
мағайып, жауапты кезең болғаны 
анық. Адам мен қоғам санасын өз-
герту мемлекеттік жүйе мен эконо-
миканы реформалаудан әлденеше 
есе ауыр. Бұл, бейнелеп айтқан-
да, «етіңнен ет кескенмен» бірдей 
жағдай болатын.

Қазақстан осы бір алапат 
сынақтан сүрінбей, абыроймен өтті 
деуге толық негіз бар. Біз отыз жыл-
дың ішінде нәсілге, ұлтқа, дінге бөл-
мейтін, адам мен қоғамды, қоғам 
мен билікті жасанды түрде қарсы 
қоймайтын, толерантты, өміршең 
қағидаттарды ұстанған мемлекеттік 
даму моделін жасауға қол жеткіздік.

Бұл тәжірибе бүгінде әлемге  
«Назарбаев моделі» деген атпен белгілі.

Қазақстан Республикасының Тұң-
ғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев жаңа, тәуелсіз 
мемлекеттің қоғамдық дамуының 
өзіндік, ұзақмерзімді алғышарттарын 
белгілеп берді.

Осы жетістікердің барлығы бізге 
жайдан-жай түскен жоқ. Түпкілікті 

1

2

1–2. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев Қазақстан халқы Ассамблеясының 
XXII сессиясына қатысты. Астана, 23 сәуір 2015 жыл
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саяси шешімі, экономикасы мен өнер-
кәсіп, өндіріс жүйесі түгелдей дерлік 
мәжбүрлікпен орталыққа бағынған, 
көпұлтты, көпконфессиялы мемлекет-
ті аман сақтап қалу Елбасының орасан 
ерік-жігері мен қажыр-қайратының 
арқасында ғана мүмкін болды.

Тәуелсіз Қазақстан өз тарихында 
90-жылдардағы стагнациялық, анар-
хия лық ахуалды, 1998, 2008 жылдар-
дағы әлемдік қаржы дағдарысын да, 
басқа қиындықтарды да сапалы адами 
капитал мен саяси тұрақтылықтың,  
береке-бірліктің арқасында үлкен  
абыроймен еңсере білді.

Азаматтардың мемлекет өміріне 
белсене араласып, әлеуметтік баста-
маларға үн қосып, орталық, жер гі-
лікті деңгейдегі, квазисектордағы іс- 
қимылға бақылау жүргізу мүмкіндігі 
қоғамдық дамудың негізі болып табы-
лады.

Асқан тәуекелмен әрі батыл жүргізіл-
ген экономикалық реформалар жаңа 
модельдің мызғымас іргетасына ай-
налды. Соның арқасында, «Қазақстан 
халқы» атты ортақ тағдыр ұйыстыр-
ған, біртұтас, зайырлы да өркениетті 
қоғамдастық қалыптасты.

Міне, мемлекеттің даму бағыты, 
әлеуметтік, қоғамдық қатынастардағы 
мәселелер туралы туындап жататын 
пікірталастар кезінде осы ақиқат ай-
тылуы керек, лайықты бағалануы тиіс.

Бұл игі істердің бәріне мемлекеттің 
өзі бастамашы болды. Ал, классика-
лық түсініктегі билік пен қоғам қарым- 
қатынасында мұндай үйлесімнің сирек 
болатынын мойындау қажет.

Ел өміріндегі тектоникалық өз-
герістер түрлі әлеуметтік топтардың 
құқықтары мен мүдделерін қорғай-
тын қоғамдық бірлестіктердің, діни, 
үкіметтік емес ұйымдардың, саяси 
партиялар мен кәсіподақтардың 
құрылуына, қоғамдық кеңестер мен 
еріктілердің пайда болуына, олардың 
белсенді жұмыс істеуіне орасан мүм-
кіндіктер берді.

«100 нақты қадам» Ұлт жоспарын 
орындау аясында билік пен қоғам ара-
сындағы әріптестік байланысты ба-
рынша күшейту қолға алынды. Осыған 
сәйкес орталық және жергілікті деңгей-
де үкіметтік емес ұйымдардың, қоғам-
дық кеңестердің ықпалы айтарлықтай 
артып отыр.

Бұл тұрғыда, әсіресе, қоғамдық 
кеңестердің атқаратын рөлі өте зор. 
Қоғамдық кеңестер қазіргі уақытта аза-
маттармен өзара байланыстың тұрақты 
институтына айналып үлгерді.

Аталған құрылымның беделін арт-
тырып, өкілеттігін кеңейту мақсатында 
қоғамдық кеңестер туралы заңнамаға 
бірқатар өзгерістер мен түзетулер ен-
гізіліп жатыр. Осы заң жобасында аза-
маттық қоғам өкілдерінің, қоғамдық 
кеңестердің, халықаралық ұйымдар 
мен мемлекеттік, квазимемлекеттік ор-
гандардың ұсыныс-пікірлері толықтай 
ескерілген. Заң қабылданған жағдай-
да қоғамдық кеңестердің өкілеттігі, 
бақылау функциялары айтарлықтай 
күшейе тін болады.

Бүгінгі таңда ресми тіркелген 
үкіметтік емес ұйымдар саны 23 мыңға 
жуықтады. Мемлекеттік тапсырыс рес-
публика бойынша 50%-ке, гранттар  
3 есеге ұлғайтылды.

Бізді, әсіресе, еріктілер қатарының 
жыл сайын артып келе жатқаны қуан-
тады. Мысалы, айналасы бір жылдың 
ішінде еріктілер ұйымдары мен топ-

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA
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тары 3 есеге өссе, волонтерлік жұмыс 
тәжірибесі бар азаматтар саны 2,5 есеге 
артқан.

Сонымен қатар, кейінгі жылдары 
қайырымдылық ұйымдарының үлесі 
20%-ке көбейген. Бұл ізгілікті үрдісті 
біздің халқымыздың менталитетіндегі 
ғасырлар бойы қалыптасқан адамгер-
шілік, мейірім мен жанашырлық 
қасиет терінің жаңа замандағы озық 
көрінісі деуге әбден болады.

Тәуелсіздік жылдары қазақстан-
дық ақпарат кеңістігінің, бұқаралық 
ақпарат құралдарының екінші тыны-
сы ашылды. Мысал үшін, өткен ғасыр-
дың 90-жылдары елде екі телеарна мен 
он баспасөз газеті қана жұмыс істесе, 
бүгінгі таңда Қазақстанда 4 597 бұқа-
ралық ақпарат құралдары тіркелген. 
Олардың қатарында 3 432-сі баспасөз 
құралдары, 175 телеарна, 74 радио, 
660 ақпарат агенттіктері мен сайттар  
бар.

Мемлекет бұқаралық ақпарат құрал-
дарын жан-жақты қолдаудан, қорғау-
дан ешқашан бас тартқан емес, бас 
тартпайды да. Оның үстіне қазіргідей 
ақпарат заманында, цифрлық дәуірде 
ақпараттық саясат мемлекеттің қауіп-
сіздігі деңгейіндегі стратегиялық мәсе-
ле екендігін жете түсініп отырмыз. 
Уақыттың сұранысына, заманның та-
лабына қарай ақпараттық саясат пен 
сөз бостандығын іс жүзінде, заңнама-
лық негізде қамтамасыз ету шарала-
ры үнемі жетілдіріліп, толықтырылып 
келеді. Қазіргі уақытта қазақстандық 
ақпарат құралдары сандық, сапалық 
жағынан да, материалдық-техника-
лық тұрғыдан да барынша жасақталған 
және бұл көрсеткіш жақсара береді деп 
ойлаймын.

алған Қазақстан халқы Ассамблеясы 
Орта Азия мен ТМД елдерінде ғана емес, 
әлемдегі қоғамдық келісім мен жал-
пыұлттық, азаматтық қоғам дамуының 
ерекше үлгісіне айналды. Ассамблея 
Қазақстан халқының татулығын, ұлт-
тық мәдениет пен дәстүр-салтын, тілі 
мен ділінің сақталуын, жетілуін ұдайы 
қамтамасыз етіп келеді.

Елбасының тікелей бастамасымен 
құрылып, конституциялық мәртебе 

Бұл институттың айрықша тәжіри-
бесін ескеру мен қолдану мәселесі БҰҰ 
мінберінде талқылануының өзі қа-
зақстандық қоғамдық даму ұстанымы-
ның артықшылығы мен табыстылығын 
айғақтаса керек.

Қазақстан тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарынан-ақ дін мен діни сенім 
бостандығына қатысты көзқарасын 
нақты айқындап алды. Мемлекет пен 
конфессиялар арасындағы қарым- 
қатынас жаңа деңгейге көтерілді. 
Қазірде еліміздегі мешіттердің саны – 
2 684. 300 православ, 108 католик шір-
кеуі, 6 синагога бар. Осылайша, жетпіс 
жыл «құдайсыз қоғамда» өмір сүрген 
қауым бір сәтте рухани құндылықтар 
мен мақсат-мүдделердің төңірегіне 
шоғырлана бастады.

Әлемдік және дәстүрлі діндер ли-
дерлерінің съезін Қазақстанда өткі-
зуді дәстүрге айналдыру біздің елімізді 
бейбіт, толерантты ел ретінде танытып 
қана қоймай, халықаралық аренадағы 
беделі мен ықпалының артуына оң әсер 
етті. Мұның бәрі – мемлекеттің дін са-
ласында жүргізіп отырған сауатты әрі 
орнықты саясатының жемісі.

Елбасы жария еткен, саяси, эконо-
микалық модернизациялардың табиғи, 
заңды жалғасына айналған «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы Қазақстанның 
мәдени, рухани әлемінде зор серпіліс 
туғызғаны ақиқат. «Рухани жаңғыру» 
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бағдарламасы – ХХІ ғасырдағы соны 
сынақтар мен нар тәуекелдерге, то-
сын өзгерістерге жатсынбай, шұғыл 
бейімделетін, керісінше сынақ-тәуе-
келдерді өз пайдасы мен жеңісіне ай-
налдыра білетін ұлттың темірқазығы 
болуы шарт. Бұл бағдарлама – ұлт-
тың бойындағы бірегейлікті, бәсекеге 
қабілетті сақтап, жетілдіре отырып, 
білім мен ой-сананың ашықтығы, 

прагматизм арқылы цифрлық- 
технологиялық дәуірдің талаптарына 
іс жүзінде берілетін жауап. Бағдарла-
маның арқасында қазақ руханияты – 
тарихы мен әдебиеті, мәдениеті мен 
өнері әлемдік деңгейде танылып, на-
сихатталудың орасан мүмкіндігіне ие  
болды.

Ұлтымыз үшін қасиетті саналатын 
нысандардың, киелі жерлердің толық 

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA
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тізімі жасалды. Тарихи, археологиялық 
мұраларымызды өзіміз ғана емес, бе-
делді шетелдік ғалымдардың зерт-
теп-зерделеуіне толық жағдай жаса-
лып, туризм, өлкетану салаларының 
жаңа тынысы ашылды. Қазірдің өзінде 
біз «Рухани жаңғыру» бағдарламасы-
ның жемісін көріп отырмыз.

Еліміз тарихында алғаш рет 
«Жаһандағы заманауи қазақстандық 

мәдениет» жобасы бойынша қазақ 
ақын-жазушыларының озық шығарма-
лары (60 автор) Біріккен Ұлттар Ұйы-
мының алты ресми тіліне аударылып, 
93 мемлекеттің кітапханаларына, дү-
ниежүзінің атақты ғылыми орталықта-
рына жеткізілді.

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 
тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы ая-
сында әлем ақыл-ойының жауһарлары – 
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77 оқулық ана тілімізге тәржімаланды. 
Биыл 23 оқулық жоспарда тұр. Нәтиже-
сінде еліміздегі аударма саласы да мүл-
де жаңа деңгейге көтерілді.

«Туған жер» жобасы шеңберінде  
3 жылдың ішінде 270 млрд демеушілік 
қаражат тартылып, 1,5 мың әлеуметтік 
маңызы бар нысандар салынып, жөн-
деуден өткен.

Қазақстанның отыз жылдық тәуел-
сіздік тарихындағы игі істердің бар-
лығы да тәуелсіздік жастары – жаңа 
буын, жас ұрпақ үшін жасалып жатыр. 
Біздің барлық мақсат-мұратымыз 
да, ой-арманымыз болашаққа бағыт-
талған. 

бағдарламалар дарынды, талантты 
жас тардың жолын ашты.

2019 жылды Елбасы Н. Ә. Назарбаев 
«Жастар жылы» деп жариялады. Қазір-
гі кезде елімізде 596 жастар ұйымда-
ры, оның 14-і республикалық деңгейде 
жұмыс істейді. «Болашақ», «Серпін», 
«Дипломмен ауылға» сияқты өміршең 

Жастардың әлеуметтік жағдайы 
да әрдайым мемлекеттің назарынан 
тыс қалған емес. Бір ғана мысал, Нұр- 
Сұлтан, Алматы және Шымкент қалала-
рында жұмыс істейтін жастарға жалға 
берілетін 3 мың баспана салу жоспары 
іске қосылды.

Қазақстан Республикасының Прези-
денті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 
өзінің 2019 жылғы сайлауалды бағдар-
ламасында мемлекеттің басты ұста-
нымдары әділеттілік, сабақтастық және 
даму болуы қажеттігін атап айтқан еді. 
Елімізде мемлекеттік, саяси сабақтас-
тыққа негізделген іс-шаралар үздіксіз 
атқарылып жатыр. Соның арқасында 
қоғамдық даму үрдісіне шынайы мүм-
кіндік беретін бірқатар заңдар қабылда-
нып, заңнамаға оң жаңалықтар енгізілді.

Сонымен қатар, жаңа заңнамаға сәй-
кес Парламентте әйелдер мен жастар 

1
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үшін 30%-тік квота енгізу міндеттеліп 
отыр. «Парламент пен оның депу-
таттарының статусы туралы» Заңға 
өзгерістер енгізіліп, елімізде «пар-
ламенттік оппозиция» ұғымы ресми 
бектіліп, оған құқықтық кепілдемелер  
берілді.

Қазақстан Республикасының «Саяси 
партиялар туралы» Заңындағы өзгеріс-
терге сәйкес саяси партиялардың  
тіркелу шегі 40 мың адамнан 20 мың 
адамға дейін азайтылды. Осы заңға, 
жоғарыда айтқанымдай, әйелдер мен 
29 жасқа толмаған жастар үшін 30 про-
центтік квота енгізілді.

«Қазақстан Республикасында бейбіт 
жиындар ұйымдастыру мен өткізудің 
тәртібі туралы» жаңа Заң қабылданды. 
Бұл заң қарапайым азаматтардың конс-
титуциялық құқықтарын қорғап, іске 
асыруына толықтай мүмкіндік береді.

Қазақстандағы кәсіподақтардың 
беделін арттыру мақсатында кәсіп-
одақтар мәртебесі туралы, еңбек қаты-

настары саласындағы заңнамаға ішіна-
ра түзетулер енгізілді.

Бір сөзбен айтқанда, еліміздегі  
саяси, экономикалық, рухани модер-
низация, жаңару мен жаңғыру үдерісі  
«адам – қоғам – мемлекет» үштағаны-
ның мызғымас бірлігі болып саналады. 
Осының бәрі «Назарбаев моделінің» 
табыстылығы арқасында ғана мүмкін 
болып отыр.

Уақыт бір орнында тұрмайды. Бұл 
тұжырымды Елбасы да, Президент те 
жиі айтады. «Елу жылда – ел жаңа» деп 
арқаны кеңге салатын дәуір келмеске 
кеткен. Уақыт қана емес, жалпы техно-
логиялық даму, цифрлық өндіріс пен 
интеллектуалдық жүйенің құрылымы 
көз ілеспес жылдамдықпен жыл сайын 
емес, күн сайын, сәт сайын өзгеріп жа-
тыр.

Айтып келмейтін апаттар да біздің 
күнделікті, үйреншікті өмірімізді 
астан-кестен еткенін көріп отырмыз. 
COVID-19 пандемиясы тіпті әлемдегі 
гео саяси, геоэкономикалық ахуалды дүр 
сілкіндіріп, астын үстіне шығарды десе 
де болғандай. Ол ғана емес, адамдардың 
өмірге, қоршаған ортаға, денсаулығына 
деген көзқарасы мүлдем өзгерді, қалып-
ты дағдылар мен құндылықтар қайта 
сүзгіден өткізіліп жатыр.

Әрине, біз бұл індетті де еңсереміз. 
Біздің халқымыз төтеннен келген пан-
демияның кезінде тағы да төзімділік 
пен жоғары жауапкершіліктің, мызғы-
мас береке-бірліктің үлгісін көрсете 
білді.

Осындай өлара, алмағайып заман-
да, жоғарыда айтылғандай, «адам мен 
қоғамды, қоғам мен билікті жасан-
ды түрде қарсы қоймайтын, өміршең 
қағидаттарды ұстанған», бірлігі бе-
кем, естияр ұлт қана тығырықтан жол 
тауып, дамудың даңғыл жолына түсе  
алады. 

2

1–2. Қазақстан Республикасының Президенті  
Н. Ә. Назарбаев Жастар жылының салтанатты 
ашылу рәсіміне қатысты. Астана, 23 қаңтар  
2019 жыл
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Ұлан-ғайыр қазақ даласы ұлы сақ, 
ғұн, түркі, қыпшақ тайпалары-
ның қара шаңырағы әрі ұйытқы-

сы болған жер. Осынау Ұлы даланың 
көгінде ата-бабаларымыз мәңгілік із-
дерімен артындағы ұрпағына өшпес 
мұра тастап, сонау ғасырлар қойна-
уындағы мәдениетін бізге әртүрлі жол-
дармен қалдырғанына бәріміз куәміз. 
Осындай ежелгі ұлы тайпалар қазақ 
даласын өздерінің мекені ете отырып, 
әлемдік адамзат баласының дамуын-
да тарихи ірі мәдениеттерімен үлкен 
үлес қоса білді. Еліміздегі сондай тари-

хи-мәдени мұраларға бай өлкелердің 
бірі – қасиетті Жамбыл өңірі. Ғасыр-
лардан ғасырларға, ұрпақтан ұрпаққа 
ұласып келе жатқан бай мұраларымыз-
дың Тараз жерінен де көптеп табылуы – 
біз үшін үлкен мақтаныш.

ҰЛЫ ДАЛА ТАРИХЫ – 
ҰЛТ ТАРИХЫ

Қазіргі таңда, Жамбыл облысында 
көне дәуірден сыр шертетін осындай 
тарихи-мәдени ескерткіштердің жал-
пы саны 3 441-ге жетті. Онымен қоса, 
Жамбыл облысы аумағындағы та-
рих және мәдениет ескерткіштерінің  

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA



21

Бердібек 
САПАРБАЕВ

Жамбыл облысының 
әкімі

кейбіреулерін ЮНЕСКО-ның 
Бүкіләлемдік мұралар тізбесі-
не ұсыну бойынша да бірша-
ма жұмыстар атқарылды.

Сол тізбеге Жамбыл облысынан 
Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан 

Шу ауданындағы Ақтөбе (Баласағұн),  
Т. Рысқұлов ауданындағы Өрнек, Құлан, Бай-

зақ ауданындағы Қостөбе қалашықтары мен 
Жамбыл ауданындағы Ақыртас кешені де ен-
гізілді. Осындай әр елдің өзіндік тарихы, өзін-
дік мәдениеті болады. Сол ел осы мәдениетімен 
әлем алдында ерекшеленіп, бағаланатыны да 
белгілі. Өйткені, бұл осы елдің рухани қазына-
сы бола отырып, халқына ұлтжандылық сезімін 
сыйлайтын ұлттың мәңгілік ұраны болмақ. Мұн-
дай халқымыздың түп тамырынан рухани азық 
тартатын тарихи-мәдени қазыналар өлкемізде 
жетерлік.

Солардың бірегейі деп Жамбыл облысын-
дағы ежелгі полеолит заманына жататын 
Бөріқазған, Тәңірқазған тұрақтарын айтуға  
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болады. Заманымыздан бұрынғы 800–
140 мыңжылдықтар арасында өмір сүр-
ген алғашқы адам баласының мекен 
еткен ошақтарының бірі болып, олар-
дың пайдаланған құралдарының сан 
мың ғасырлар бойы сақталып, Жам-
был облысынан табылуы – өңірімізде-
гі көне мәдениетіміздің даму тарихын 
тереңге тартып әкететіні ақиқат. Яғни, 
алғашқы адам баласының өмір сүрген 
ортасы Қазақстан екенін дәлелдейтін 
бірден-бір айғақ. Бұл – біздің еліміздің 
де ерте кезеңдегі адамзат баласының 
рухани орталығы болғанын тарихи 
түрде айқындап береді. Осылардың 
жалғасы іспетті қола дәуірі – ерте темір 
дәуіріне жататын, шамамен бес мың 
жылдық тарихи бар Қарасай, Қамыс-
тыбұлақ шатқалдарындағы петрог-
лифтер, одан беріде мәдениеттің ірі 
орталықтарына айналған ежелгі Тараз, 
Баласағұн, Құлан секілді ортағасырлық 
қалаларымыз, сәулет өнерінің жетістік-
тері болған Ақыртас, Қарахан, Тектұр-
мас, Айша бибі сияқты архитектуралық 
ескерткіштеріміздің өзі әлемдік сәулет 
өнерлерінің озық үлгісі болып есепте-
леді. Олардан басқа тағы да өлкемізде 
қаншама сәулет, тарихи және архео-
логиялық мәдени мұраларымыз бар. 
Міне, осындай мәдениетімізді әлемге 
паш еткен ұлттық құндылықтарымы-
зды қорғап және сақтай отырып, ата- 
бабаларымыздың тасқа қашап жазған 
тарихын кейінгі ұрпаққа аманат етіп 
тапсыру парызымыз. Алғашқы қоғам 
мен орта дәуірдің, кейінгі жаңа заман 
мен тәуелсіз Қазақстанның тарихы-
на ұласып, жалғасып жатқан еліміздің 
рухани азығына айналған осындай бай 
мұраларымыз бен құндылықтарымыз-
ды халқымызға насихаттай отырып, 
бүкіл ел болып қорғауға тиіспіз.

Қазақ даласындағы сонау ғұн, 
қаңлы, үйсін патшалықтарынан бастап, 

Түркі қағанаты, Түргеш, Қарлұқ, Қара-
хан, Қыпшақ, Қимақ, Оғыз, Моңғол 
қағанаттарының билігімен бірге да-
мыған қазіргі қазақ құрамындағы тай-
палардың дамуы мен халық болып 
қалыптасуының алғы шарттары да 
біздің еліміздің кең-байтақ аумағын-
да өткені белгілі. Қазақ мәдениеті мен 
руханиятының өркендеп өсуі мен да-
муына үлес қосқан – елімізде болған 
тарихи ірі оқиғалардың жемісі екені 
тағы да айқын. Мысалы, 751 жылы Та-
лас өзені бойында өткен, әлемдік ірі 
екі өркениеттің тағдырына нүкте қой-
ған Атлаһ шайқасы, 1269 жылы Талас 
өзенінің жағасында болған, Моңғол 
мемлекетінің ыдырап, Алтын Орданың 
саяси дамуына жол ашып, ұлттық мем-
лекеттердің құрылуына негіз болған 
Ұлы Талас құрылтайы, ақыр соңында 
1465 жылдары тәуелсіз жеке ел болып 
қалыптасудың тамырын қалаған Керей 
мен Жәнібек хандардың басқаруымен 
Қазақ хандығының туы тігілген жер 
де Жамбыл өңірінде болғаны – тари-
хи құндылықтарымыздың асқақ биік 
арманға айналған ұлы рухани дүние-
лер екені шындық. Еліміздің басынан 
өткен қаншама тарихи зобалаңдардың 
барлығы да біздің халық болып еңселі 
елге айналуымызға көптеген әсерін ти-
гізді.

Кезең-кезеңімен жүргізілген қаз-
ба жұмыстарының арқасында көпте-
ген құнды жәдігерлер қазып алынды. 
Сонау Батыс Түркі қағанаты кезең-
дерінен бастап, қазіргі күнге дейінгі 
қалалардың бет-бейнесі толығымен 
ашылғандай болды. Еліміз қалалық 
мәдениеттің мекені болғаны тари-
хи айқындалды. Ортағасырлық Та-
раз, Баласағұн, Құлан, Меркі, Аспара, 
Жент, Сайрам, Шымкент, Сығанақ, Са-
райшық, Бозоқ, Құз Орда т.с. сияқты 
қазақ сахарасындағы қалалардың 
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археологиялық зерттелуі осыны 
дәлелдеп берді.

Аталған қалаларда су құбырының 
және тастақ жолдар мен теңге-монета-
лардың табылуы біздің бабаларымыз-
дың рухани өркениетін тіптен, биік 
көкке шарықтатты.

Күміс, қоладан жасалынған көпте-
ген монеталар мен тиындардың та-
былған ең ерте кезі VII ғасырдан баста-
лып, аяғы Қоқан кезеңіне жеткен. Бұл 
дегеніміз – қалада өзінің теңге соқты-
ратын арнайы теңге сарайы болғанын 
білдіріп, металл өндіретін металлур-
гиялық құрылыс орындарының қалада 
дамығанын көрсетеді. Аталған әртүрлі 
теңгелердің табылуына қарап, сол ке-
зеңдегі қалалық мәдениетіміздің көр-
ші елдер мен алыс-жақын шетелдерден 
келген саудагерлердің сауда-саттық 
жасайтын ірі орталығына айналғанын 
байқауға болады.

Бұлардан бөлек археологиялық қаз-
балардың барысында тегістелген төсен-
ді тас жол мен магистралды су құбыр 
жолдары табылды. Тас жолдардың жал-
пақтығы мен өлшемдеріне қарап, бұл 
қазіргі асфальт жолдардың сол кездегі 
мәдени көрінісі екеніне көзіміз жетеді. 
Ал, су құбыры жолының ұзындығы мен 
диаметріне және іргесінің қалыңдығы-
на қарап, инженерлік технологияның 
қатаң дамығанын байқауға болады. Бұл 
тіптен сол замандардағы су айдайтын 
электр қуаты жоқ кезде, суды моншаға 
тартып әкеліп, оны шүмектерден ағы-
зып, одан шыққан суды қайта кері ағы-
зып, кәріздік циркуляцияны жасаған 
көне дәуірдің инженерлеріне таң қал-
масқа амалың жоқ. Ыстық су, мұздай 
суларды жүргізген құбырларының осы 
уақытқа дейін бұзылмай сақталуының 
өзі сол кездегі өндірістердің сапалы 
жұмыс атқарғанын да айғақтайды. 
Тіпті, сол заманның өзінде парфюмер-

лік иіссулар сақтауға арналған конусты 
ыдыстардың табылуының өзі көптеген 
ғалымдарды қызықтырары анық.

Осы жәдігерлердің нәтижесінде Қа-
зақстан жерінде осыдан екі мың жыл 
бұрынғы мәдениетіміздің ірі ошақта-
рының болғаны дәлелденді. 1940 жыл-
дарға дейінгі зерттеулердің нәтижесі 
бойынша ортағасырлық қалаларымыз 
VI–VII ғасырларға жатады деп есеп-
телсе, соғыстан кейінгі және соңғы 
зерттеу лердің қорытындысы негізінде 
біздің заманымыздың I ғасырларына 
жататыны да анықталды.

Бұл біз үшін үлкен жетістіктер мен 
ата-бабаларымыздың сан ғасырлар 
бұрын да Ұлы даланың көшпенді мә-
дениетін ғана дамытып қоймай, қала 
мәдениетін де әлемдік өркениеттің қа-
тарынан қалдырмай, солармен қатар 
дамытқан өркениетінің жемісі екені 
шындық.

Қазба жұмысы анықтағандай бабала-
рымыздың сол дәуірдегі ірі мәдениет-
тің иелері болуы, мәдениеті дамыған 
Еуропа елдерінің көшпелі Түркі халқы 
туралы теріс пікірдегі ойларына ауыр 
соққы болып тигені айтпаса да түсінік-
ті. Көненің көзі болып, көкірегі ояу ұр-
пағына жеткен қазақ жерінің асты әлі 
де сырлы тарихқа тұнып тұр. Әлі де 
қазба жұмыстарын жүргізетін қаншама 
жерлер бар. Тарихымыздың терең қой-
науына үңілетін болсақ, қасиетті қазақ 
өңірі тағы да өзінің қатпар-қатпар қой-
науынан бізге белгісіз талай тарихтың 
сырын ашары ақиқат.

Міне, осылайша әлемдік мәдениет тің 
дамуына елеулі үлес қосқан Қазақстан-
ның да ғаламдағы ұлы өркениет тердің 
қатарынан ойып тұрып орын алары-
на сенім зор. Бұл әсіресе, Тәуелсіздік 



24

алған жылдардан бастап тарихи 
шынайылықтың басым бағытындағы 
жұмыстар кезінде көрініс берді. Тәуел-
сіздік – әрбір елдің аңсайтын басты 
арманы, негізгі мұраты. Армансыз ел, 
мақсатсыз халық болмайды. Сол ар-
мандаған ұлы мұратымызға жетіп, 
Тәуел сіздіктің биік шыңында қалықтап 
келе жатқанымызға міне, 30 жылдың 
жүзі болды. Еліміз еңсесін көтеріп, осы 
жылдардың ішінде экономикалық өр-
леудің биік шыңдарында алға жылжып, 
өзінің абыройын әлем елдерінің алдын-
да асқақтата білді. Осы жылдар ішінде 
жеткен жетістіктеріміз де аз емес.

Халқымыздың бостандыққа ұмтылы-
сының және өшпес қайсар рухының 
арқасында тәуелсіздікке қол жеткіздік. 
Бұл күнге дейін жеткен ұмытылмас 
оқиғалар – ел бостандығын қорғау 
соғыстары мен ұлт-азаттық көтеріліс-
тердің тарихымызда өшпес өнеге, өл-
мес мұра ретінде сақталатыны рас.

Бұл тәуелсіздік – Қазақстан үшін, 
қазақ халқы үшін аспаннан түскен сый 
емес еді. Халқымыз бостандықты аң-
сап, тәуелсіздікке зарығып жетті. Тәуел-
сіздік жолында еліміз аз қиыншылық 
көрген жоқ. Тәуелсіздік – ата-бабамыз-
дың ежелден келе жатқан арманы еді. 

Тәуелсіздік деген ұлы жеңіске қол 
жеткізуде әлі де жаңғырып тұрған ке-
шегі Желтоқсанның да септігі аз болған 
жоқ. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы-
ның ішінде біздің еліміз өзіне ғана тән 
қазақстандық даму жолымен ілгері 
басты. Әлбетте, таңдау жасау кезінде 
әлемде жинақталған тәжірибе атаулы-
ның ескерілгенін де айту керек. Алай-
да, бұл ретте ең бастысы тәуелсіз елдің 
негізін қалаған Қазақстан Республика-
сының Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тұжы-
рымдаған «біз ешкімді де көшіріп алуға 
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тырыспаймыз, біз өзіміздің елімізге 
және өзіміздің халқымызға керек нәр-
сені ғана жасаймыз» деген пайымы 
бас ты басымдық болып келді және бо-
лып та отыр.

Тәуелсіздік – ең алдымен қазақ 
халқының бостандыққа ұмтылған 
асқақ армандары мен қайсар рухының 
жемісі. Қазіргі таңда, тәуелсіздік –  
береке-бірліктің, ынтымақтастық пен 
татулықтың жеңісі болып отыр. Мем-
лекетіміздің тәуелсіздігі – ең алдымен 
халқымыздың бақыты. Алғашқы жыл-
дарда басым мақсаттардың қатарын-
да – егемендікті нығайту, ұлттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету, экономи-
кадағы қиыншылықтарға жауап беру 
болған.

Елбасының халыққа арналған Жол-
даулары мен қабылданған мемлекеттік 
бағдарламалар, стратегиялық бағыт-
тардың барлығы да қарапайым ха-
лықтың тұрмысын жақсартып, тәуел-
сіздігімізді нығайтуға бағытталды. 
Тәуелсіздігімізді жариялағаннан бергі 

мезгіл ішінде көптеген елеулі табыс-
тарға қол жеткіздік. Бұл Тұңғыш Пре-
зидентіміздің жүргізіп отырған пара-
сатты да көреген саясатының нәтижесі, 
еліміздің тыныштығы мен қауіпсізді-
гінің, көп ұлтты Қазақстан халқының 
жарастығы мен ынтымақтастығының 
арқасында болып отыр.

Елбасының негізгі бағыттарының 
бірі – «Мәңгілік Ел» идеясы. Ол – бар-
ша Қазақстан қоғамының осындай ұлы 
құндылығы. Өткен тарихымызға тағзым 
да, бүгінгі бақытымызға мақтаныш та, 
гүлденген келешекке сенім де «Мәңгілік 
Ел» деген құдіретті ұғымға сыйып тұр. 
Отанды сүю – бабалардан мирас болған 
ұлы мұраны қадірлеу, оны көздің қа-
рашығындай сақтау, өз үлесіңді қосып, 
дамыту және кейінгі ұрпаққа аманат 
етіп, табыстау деген сөз. «Мәңгілік Ел» 
идеясының бастауы тым тереңде, яғни 
сонау мыңжылдықтардың еншісіндегі 
түркілік «Мәңгі ел» идеясымен ұшта-
сып, біте қайнасып жатыр.

«Біз Жалпыұлттық идеямыз – Мәң-
гілік Елді басты бағдар етіп, тәуелсізді-
гіміздің даму даңғылын Нұрлы жолға 
айналдырдық. Қажырлы еңбекті қажет 
ететін, келешегі кемел Нұрлы жолда 
бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер тө-
гуіміз керек. Мәңгілік Ел – елдің бірік-
тіруші күші, ешқашан таусылмас қуат 
көзі», – деп Елбасы Н. Ә. Назарбаев 
айт қандай біздің де басты мақсатымыз 
жаһанды жайлаған дағдарыстан қы-
сылмай жол тауып шығу үшін әрбіріміз 
табанды, жігерлі түрде жұмыс істеп, 
еліміздің болашақ өркендеуіне өз үлес-
терімізді қосып, тәуелсіздігіміздің  
баянды болуына атсалысу. 

2

1–2. Қазақстан Республикасының Президенті  
Н. Ә. Назарбаев «Қазақстан жаңа жаһандық нақты  
ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты Қазақстан халқына 
Жолдауын арнады. Астана, 30 қараша 2015 жыл
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Историко-культурные традиции 
нашей земли насчитывают 
тысячи лет. На просторах 

Великой степи зародились космо-
гонические представления о сущ-
ности бытия, о месте человека в 

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ – 
ЗАЛОГ БУДУЩЕГО КАЗАХСТАНА

природе и самоценности личности. 
Философия Тенгри, руническое пись-
мо на каменных стелах Культегина, 
народный эпос «Козы-Корпеш и Баян- 
Сулу», институт государственности 
«Мәңгі ел», средневековые трактаты 

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA
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Амерхан 
РАХИМЖАНОВ

Директор Библиотеки 
Первого Президента 
Республики Казахстан – 
Елбасы, 
доктор политических 
наук, профессор

Аль-Фараби, классическая ли-
тература Абая и множество 
других явлений сформировали 
уникальный цивилизационный 
феномен. Неповторимый куль-
турный ландшафт, охвативший 
огромный евразийский материк, 
создал особую интеллек туально-
образовательную среду, заложив 
основы национальной куль туры, 
ментальности, традиций и обы-
чаев казахов и целого ряда эт-
носов Евразии, вплоть до цент-
ральной Европы. Более того, 
наше прошлое дышало в уни-
сон осевому времени, многие 
исторические факты и явления 
прошедших эпох не только раз-
вивались в русле мировых пере-
мен, но и сами формировали это  
русло. 

Этот феномен способствовал 
фор мированию в Казахстане осо-
бой культурологической концеп-
ции, старт которой дал проект 
«Мә дени мұра», инициирован-
ный Пер вым Президентом Рес-
публики Казах стан – Елбасы  
Н. А. Назарбаевым.

Ещё в своём капитальном тру-
де «В потоке истории» Елбасы 
отмечал: «Казахская земля была 
территорией колоссальных 
культурных новаций евразий-
ского масштаба – от военных 
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технологий в металлургии до выда-
ющихся памятников литературного 
творчества».

Якорным элементом этой кон-
цепции стала опубликованная в 
2017 году статья Н. А. Назарбаева 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғы-
ру» («Взгляд в будущее: модерни-
зация общественного сознания»), 
которая дополнила общенацио-
нальную программу реформ и была 
посвящена вопросам решения дву-
единой задачи сохранения нацио-
нально-культурной идентичности и 
изменений в рамках общественного  
сознания.

Статья Елбасы «Семь граней Ве-
ликой степи» – новый программный 
документ. Уникально то, что объём-
ный материал статьи, выражаясь 
научным языком, есть одновремен-
но и постановка проблемы, и мето-
дология её решения, и конкретные 
рекомендации по реализации её ос-
новных положений.

В полной мере осмыслить стра-
тегическое значение статьи «Семь 
граней Великой степи», руковод-
ствоваться не только буквой, но и её 
духом, помогает ряд фундаменталь-
ных факторов.

Во-первых, Елбасы даёт прочное 
теоретическое обоснование новой 
концепции – материальные и ду-
ховно-культурные достижения Ка-
захстана имеют всемирно-истори-
ческое значение.

Во-вторых, «Семь граней Вели-
кой степи» – это интеллектуаль-
ная, культурно-идеологическая и 
просветительская платформа для 
формирования глобальной конку-
рентоспособности казахстанцев в 
условиях Четвёртой промышленной 
революции.

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA
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В-третьих, это готовая траекто-
рия обучения и воспитания нашей 
молодёжи как наследников великой 
цивилизации, нередко вершившей 
судьбы целых народов и стран.

Наконец, это взгляд в будущее, 
гуманистическая эстафета и точ-
ка опоры для грядущих поколе-
ний казахстанцев. При этом статья  
Н. А. Назарбаева призывает к дос-
тойному, взвешенному отноше-
нию и к своей, и к чужой истории.  
Елбасы пишет: «Вопрос не в том, 
чтобы показать своё величие за счёт 
принижения роли других народов. 
Главное, спокойно и объективно по-
нять нашу роль в глобальной исто-
рии, опираясь на строгие научные  
факты».

Вызовы современного мира ста-
вят сложнейшие задачи перед всеми 
странами. Наша страна всегда стре-
милась соответствовать новым гло-
бальным трендам. И важно подчерк-
нуть, что возможность думать не 
только о насущном, но и возвышен-
ном мы обрели благодаря ключевым 
событиям конца ХХ века, став суве-
ренным государством.

Политическая воля и личное му-
жество Первого Президента Респуб-
лики Казахстан Н. А. Назарбаева 
положило конец десятилетиям тя-
желейших страданий людей, смер-
тельной опасности и деградации 
некогда цветущего края – косми-
ческого места силы, давшего миру 
признанных учёных, литераторов, 
политиков. Решительный шаг Ел-
басы – закрытие одного из круп-
нейших ядерных полигонов плане-
ты – имел всемирно-историческое 
значение. Это стало первым в исто-
рии человечества юридическим 
запретом на проведение ядерных  

Тезисы выступления Президента Республики Казахстан  
Н. А. Назарбаева на заседании Общественного совета  
по реализации Государственной программы «Мәдени мұра». 
Алматы, 27 января 2005 года. Из фонда личного архива  
Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. 
Фонд 1. Опись 7. Дело 400
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испытаний. После этого, по выражению 
самого Н. А. Назарбаева, «замолчал» 
полигон в Неваде, Лобнор – в Китае, 
другие полигоны – в разных уголках 
мира. 29 августа – день подписания 
указа о закрытии полигона – объявлен 
Организацией Объединённых Наций 
Международным днём действий про-
тив ядерных испытаний. Таким об-
разом, запрет на ядерные испытания 
приобрёл глобальный характер.

Благодаря миролюбивой внешней 
политике, эффективному использова-
нию глобальных и региональных диа-
логовых площадок – ООН, ОБСЕ – наша 
страна становится лидером в борь-
бе за ядерное разоружение. Призна-
нием заслуг Казахстана и его Первого 
Президента стало недавнее присвое-
ние Елбасы высокого международно-
го статуса «Борец за мир, свободный 
от ядерных испытаний» на специаль-
ной сессии Генеральной Ассамблеи  
ООН.

Отмечая выдающуюся роль Первого 
Президента Казахстана в деле разору-
жения, экс-Генеральный секретарь ООН 
Пан Ги Мун писал о Н. А. Назарбаеве: 
«Он продвигал вопросы мира, ста-
бильности и устойчивого развития 
не только в своей стране, но и во 
всём регионе. Он определённо один 
из великих мировых лидеров. Ког-
да мне требовались консультации по 
вопросам мира и безопасности в ре-
гионе и другим глобальным вопро-
сам, я обращался за советом именно  
к нему».

Смелость первых исторических ре-
шений, синергия историко-культурных 
ценностей, пассионарной энергии и 
созидательного начала, а также успехи 
казахстанского пути под руководством 
Елбасы придали нашему государству 
статус глобального игрока. 

Статья Елбасы «Семь граней Великой 
степи» стала логическим дополнением 
и аналитической квинтэссенцией уче-
ния о роли степняков в мировой исто-
рии. По мнению автора, новые компо-
ненты общенациональной программы 
«Рухани жаңғыру» позволят актуализи-
ровать многовековое наследие наших 
предков.

Как подчёркивает Елбасы, наш ре-
гион был одним из первых центров 
революционных преобразований в 
экономике. В 300 километрах от горо-
да Семей в середине I тысячелетия н. э. 
зарождается тюркский мир и наступает 
новая веха в жизни Великой степи.  
У алтайских гор, подтверждает в статье 
Елбасы, формируется особая модель 

1

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA

1. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 
осмотрел выставку, посвящённую основным результатам 
реализации программы «Мәдени мұра» на 2007–2009 годы. 
Астана, 13 июня 2008 года

2. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев  
ознакомился с выставкой, посвящённой основным  
результатам реализации программы «Мәдени мұра».  
Астана, 13 февраля 2007 года
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преемственности тюркских государств, 
великих степных империй. Они оказа-
ли решающее влияние на институцио-
нализацию государственности многих 
стран современной Евразии.

Рубеж I–II тысячелетий становит-
ся важнейшим этапом культурогенеза 
всей Евразии. Именно здесь в Х веке 
уроженец города Отрар, один из вели-
чайших умов человечества Абу Наср 
аль-Фараби создаёт свои бессмертные 
творения. Заветам гения аль-Фараби: 
«Не боясь трудностей, любить знания 
и стремиться к ним» – мы стараемся 
следовать и по сей день. Уникальный 
энциклопедист, основоположник ис-
ламского аристотелизма, автор учения 
об образцовом городе-государстве,  
математик и астроном – он стоял у 
истоков мусульманской философии, 
точных и естественных наук, способ-

ствуя формированию плеяды блестя-
щих учёных, а также оказал большое 
влияние на философию и науку За-
падной Европы. Поэтому имя велико-
го аль-Фараби, которому в этом году 
исполняется 1 150 лет, внесено в ка-
лендарь памятных дат ЮНЕСКО на  
2020 год.

Тысячелетняя интеллектуальная тра-
диция нашего народа была продолжена 
такими выдающимися мыслителями и 
учёными, как Юсуф Баласагуни, Ходжа 
Ахмет Яссауи, Мухаммед Хайдар Дула-
ти, Шокан Уалиханов, Шакарим Кудай-
бердыулы и многие-многие другие.

Гордость казахского народа – Абай, 
который был горячим патриотом своей 
земли, мечтая видеть казахский на-
род просвещённым, авторитетным и 
узнаваемым в мире. Прозорливость  
и глубина бессмертных «Слов  

2
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назидания» сохраняют их актуальность 
и сегодня: «Желаешь быть в числе ум-
ных людей, спрашивай себя раз в день, 
раз в неделю, или хотя бы раз в месяц: 
как ты живёшь? Только разум, наука, 
воля, совесть возвышают человека. Ду-
мать, что можно иначе возвыситься, 
может только глупец».

Нурсултан Абишевич Назарбаев всег-
да подчёркивал ценность наследия поэта: 
 «Абай будет всегда жить вместе со своим 
народом. И на протяжении веков будет 
призывать казахский народ и страну к 
новым высотам и достижениям».

Президент Казахстана К. К. Токаев 
отмечает в своей статье «Абай және  
ХХІ ғасырдағы Қазақстан» («Абай и Ка-
захстан в XXI веке»): «В деле возрожде-
ния нации нужно взять за основу его 
труды. Поэт призывал народ к само-
совершенствованию, освоению но-
вых навыков. Можно утверждать, что 
идея формирования интеллектуальной  
нации, о которой мы говорим сегодня, 
также отсылает нас к Абаю».

В своей другой статье «Абай – ду-
ховный реформатор» Глава государ-
ства подчёркивает значение велико-
го мыслителя для мировой культуры: 
«Произведения Абая пронизаны обще-
человеческими ценностями и гума-
нистическими идеалами. Его «Слова 
назидания» – общее достояние для на-
родов всего мира». 

В 2020 году постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан 10 ав-
густа объявлено Днём Абая и внесено в 
календарь праздничных дат.

Для нас празднование юбилея Абая – 
это, прежде всего, сохранение и изуче-
ние творческого наследия великого 
казахского поэта и просветителя, сле-
дование его заветам как духовному 
ориентиру, просвещение и патриоти-
ческое воспитание молодёжи. А это, 
как подчёркивает Елбасы, требует 
осознания гражданами сопричастно-
сти к позитивным преобразованиям 
страны. Поэтому в процессах духовно-
го обновления, образования и воспита-

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA
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ния молодого поколения, как указывал 
в своём Послании 2018 года Первый 
Президент страны Н. А. Назарбаев, 
важная роль отводится гуманитарным, 
интеллектуальным силам общества.

истории и будущего суверенного Казах-
стана, вовлечению молодёжи в решение 
приоритетных задач.

Выполнение именно такой миссии – 
интеллектуального осмысления и про-
движения созидательных идей и ини-
циатив нашего государства, поддержки 
стратегических планов развития стра-
ны, включая программные статьи Ел-
басы «Рухани жаңғыру» и «Семь граней 
Великой степи», – возложены на Библио-
теку Первого Президента Республики 
Казахстан – Елбасы. Работа Библиотеки 
Елбасы как уникального информацион-
но-аналитического, музейно-экспози-
ционного, научно-образовательного и 
социально-просветительского центра 
способствует укреплению казахстан-
ской государственности, пониманию 

Как отмечает Махмуд Касымбеков 
в своей книге «Первый», «неспроста 
за тысячелетия своей истории чело-
вечество возвело любовь к родной 
земле в ранг самых высших доброде-
телей. Отсюда задача – приобщить но-
вые поколения к национальным цен-
ностям, воспитывая в них гордость за 
достижения материальной и духовной  
куль туры».

В этом убеждают нас и тру-
ды Первого Президента Казахстана  
Н. А. Назарбаева: «У народа, который 
помнит, ценит, гордится своей исто-
рией, великое будущее. Гордость за 
прошлое, прагматичная оценка настоя-
щего и позитивный взгляд в будущее – 
вот залог успеха нашей страны», – ре-
зюмирует Елбасы в своей исторической 
статье «Семь граней Великой степи». 
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Қазіргі ғаламдағы түрлі күрделі 
жағдайларға қарамастан тәуелсіз 
еліміз іргесін сақтап, етек-жеңін 

қымтап, ұлы даналарымыз әл-Фара-
бидің – 1150, Абайдың – 175 жылдық 
мерейтойын лайықты атап өтіп жатыр. 
Бұл бағытта ел көлемінде де, әлемдік 
деңгейде де игі жұмыстар атқарылды. 
Осы күнді аңсаған ата-баба арманы 
мен ұлт мұраты тәуелсіздік тұғырын 
тіктеп, 30 жылдық торқалы тойға, жаңа 
белеске қарай жетелеп келеді.

Ел шаңырағы биік, тіршілігі баянды 
болу үшін туған жеріміз бен тілімізді, 

мәдениетіміз бен ділімізді көздің қа-
рашығындай сақтап, білімді де білікті, 
табанды да қайсар жастарды қалыптас-
тыруды – әрқашан басым бағытымыз 
деп қабылдауымыз керек.

ҰЛЫ ДАЛА МҰРАСЫ: 
ЗЕРДЕ МЕН ЗЕТТЕУ

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың «Егемен Қа-
зақстан» газетіне 2017 жылғы 12 сәуір-
де жарияланған «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламалық мақа-
ласы кең танымда жалпы халыққа  
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Ерлан 
СЫДЫҚОВ

Л. Н. Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық универ-
ситетінің ректоры, 
Қазақстан Республи-
касы Ұлттық ғылым 
академия сының  
академигі 

Халқымыз жеті санын қасиетті санағандықтан, 
Қазақ елін осы жеті қыры арқылы тануы және таны-
ту маңызды. Ұлы далада мекен еткен бабаларымыз-
дың әлемдік өркениетіне қосқан үлесі ұшан-теңіз.

Бірін-бірі толықтырған осы екі мақаланың негіз-
гі идеясын дұрыс түсініп, халық игілігіне жарату – 
қоғамның рухани-танымдық мақсаты болуы тиіс. 
Ұлы даланың жеті қыры – жеке-жеке терең сарап-
тамалық ғылыми талдауды қажет ететін, әрбір құн-
дылыққа қарапайым кәдесый жасаудан кешенді 
жұмыс атқаруға дейінгі табандылықты күтіп тұрған 
өзекті тақырып.

Бүгінгі археологиялық зерттеулер Ұлы даланы 
мекендеген халқымыздың этногенезі мен этника-
лық тарихы қола дәуірден қалыптаса бастағанын 
айғақтайды. Бұл сөзімізді академик-антрополог 
О. Смағұловтың да ғылыми-теориялық пікірлері 
растай түседі.

Ұлы далада ең алғаш жылқыны қолға үйретіп, 
сүтін ішіп, етін жеп, бойына қуат дарыған бабала-
рымыздың сәйгүліктер салтанатымен бірге әкелген 
мәдениеті – әлемдік өркениетке қосылған қайта-
ланбас ерекше үлес. Жылқының қанымен, сүтімен 
бірге келген тазалық, өз үйірін сақтау мен өз қаны-
на шаппайтын тектілікті былай қойғанда, «шалбар» 
мен «саптама етікті» кию – осы жылқының жалын-
дағы аталарымыздың алғаш ойлап тапқан құн-
дылығы.

Сөзіміз дәлелді болу үшін айтайық, 2014 жылдан 
Шығыс Қазақстан өңірінде Ұ. Үмітқалиев жетек-
шілік ететін университетіміздің археолог ғалымда-
ры кешенді зерттеу жұмыстарын жүргізіп келеді. 
Осы жылы Абай ауданының Қаракемер деген қой-
науындағы археологиялық зерттеулер кезінде ерте 
қола дәуірінің жерлеу орнынан адам мүрдесімен 

«Оян да ойлан!» деп серпін берсе, «Ұлы даланың жеті 
қыры» еңбегі ел игілігі үшін жасалатын маңызды 
бағыттарды нұсқап берді1.
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бірге жылқы сүйектері және сүйектен 
жасалған жылқының ауыздығын тапты. 
Жылқы сүйектері мен адам сүйектерін 
Жапонияның Цукуба университетінің 
зертханасы сынамалап, зерттеу бары-
сында қазіргі жыл санауға дейінгі 3854–
3825 жылдар шамасы деген болжам жа-
сады. Бұл Шыңғыстау өңірінде осыдан 
төрт мың жыл бұрын жылқыны ауыз-
дықтап мініп, оны иесімен бірге жерлеу 
салты болғанын көрсетеді. Осы бағытта 
университет қолдауымен зерттеулер 
жалғасып, ежелгі жылқышылардың 
тұрғын жайлары мен шаруашылығын 
толық ашу тұрғысында жұмыстар ар-
хеологиялық жоспарланды. Цукуба 
университетінің ғалымдары Usuyama 
Toshinabu мен Kentaro Tanaka мырзалар 
Қазақстанға келіп, бірлесе жұмыс істеу-
ге ниетті. Олар Абай Құнанбайұлының  
175 жылдық мерейтойы қарсаңында 
ақынның туған жері Шыңғыстауға жазғы 
археологиялық мектепке келу жоспар-
ланған болатын. Алайда әлемдік коро-
навирус пандемиясына байланысты бұл 
басқосу мен тәжірибе бөлісу 2021 жыл-
дың жазғы маусымына шегерілді.

Еуразия университетінің археолог-
тары 2014 жылы Абай ауданының Қы-
рықүңгір ескерткішіне кешенді зерттеу 
жүргізіп, қола дәуірі жерлеу ескерт-
кішіне жататын адам мүрдесінің аяқ 
жағынан 140 асық тапқанын да айта ке-
туіміз керек.

Асықтардың бояуы оңып, қайбір 
белгілері өшіп кетсе де қызыл түсті 
қынамен әспеттелегені анық байқа-
лады. Ішінде арқардың құлжасының 
асығы, яғни сақамен бірге әр қырынан 
егелген асықтар да кездеседі. Солардың 
ішінде бізді таңдандырып, терең ойға 
жетелегені – асықтардың көпшілігінің 
бір шетінен тесігі болуы. Бұл уақы-
тында тұмар ретінде тағылуы мүмкін 
деген болжамға жетелейді. Біз соған 
қарап, асықтарды жерленуші адамға 

келген туыстары мен жақындары то-
пырақ салу рәсіміндей қолданған бо-
луы керек деп топшылаймыз. Ал тұмар 
ретінде мойнында жүрген асықтарды 
жерлеу сәтінде жібін үзіп, марқұмға 
бағыштауы мүмкін. Жалпы осыған ұқ-
сас түсініктер түркі жұртында кездесіп 
қалады2.

Қазіргі таңда ғылыми зерттеулер 
пәнаралық байланыстар негізінде жү-
зеге асса ғана үлкен нәтиже береді. Осы 
мақсатта асықтардың сыртындағы қына 
деп жүрген қызыл түсті бояуды Ресейдің 
Новосібір қаласындағы ғылыми-зерттеу 
институты зертханасындағы белгілі ға-
лым Ю. С. Губар басшылық ететін спек-
тральды жүйелеу сараптамасына тапсы-
рып, елеулі мәліметтерге қол жеткіздік. 
Қола дәуір тұрғындары қызыл түсті бояу 
жасау үшін жеті түрлі қоспаны қолда-
ныпты. Оның құрамынан малдың тоң 
майы, зәрі, тас қынасы, ұлудың қоспасы 
т.б заттар анықталды. Бұл Ұлы даланы 
мекендеген бабаларымыздың IV мың 
жыл бұрын жеті түрлі заттан бір түсті 
бояу жасап, ұрпағына аманаттағанын 
көрсетеді.

Қырықүңгір кешенді ескерткішінің 
қола дәуірі қоныстарынан табылған 
жылқының сирақ сүйегінен жасалған 
«коньки» де – еліміздің мақтан тұтып 
айтатын бір дүниесі. Шаған өзенінің 
жағасынан табылған сүйек коньки-
ді зерттеп трассологиялық сараптама 
нәтижесінде сүйек пен мұздың үй-
келісі арқылы түскен іздер екенін және 
экспериментті археология әдісімен 
зерттеу барысында сүйек-коньки қай-
та жасалып, «Алау» мұз айдынында 
сыналды. Осындай зерттеулер нәтиже-
сінде университетіміздің археологтары 
2018 жылы «сүйек-конькиге» Ұлттық 
зияткерлік меншік институтының па-
тентін алды.

Қазақстан жеріндегі металлургия ісі 
қола дәуірде, яғни осыдан үш мың жыл-
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дай бұрын жоғары сұранысқа ие болған. 
Оған себеп сол кезеңдегі Қазақстан жері 
металлургиясының байытылған түрде 
кездесуі, яғни табиғатта таза мыс қана 
емес қалайымен бірге кездесуі үлкен 
қажеттілікті туындатты. Осы бағытта 
Қазақстан жерінің металы қола дәуірін-
де сауда экономикалық байланыстың 
арқасында қай елдерге тарағандығын, 
құрамын, өндіріс ісін терең зерттеу 
жоспарланды. Бұл да Елбасы мақала-
сының өзегіндегі металлургия ісінің 
ұлттық айшыққа айналғанын және Ұлы 
даланың әлемдегі орнын көрсетеді.

2018 жылы тарих факультетінің де-
каны, профессор Т. Садықов бастаған 
археолог-ғалымдарымыз Ұлыбрита-
нияның бірнеше ғылыми-зерттеу ор-
талығында болып, ежелгі металлургия 
ісіне байланысты мәнді кездесулер өт-
кізді. Олардың Ұлыбритания сапарын 
қорытындылаған басқосуы Лондонның 
«UCL» университетінде өтті. Екі жақты 
келісім негізінде Қазақстан жеріндегі 
қола және ерте темір дәуірлері металл 
өндірісінің дамуы мен қалыптасуына, 
жан-жаққа таралуына зерттеулер жүр-
гізу жоспарланды. Ұлыбританиялық ға-
лымдар Қазақстан жерінің көне метал-
лургия ісін зерттеуге зор қызығушылық 
танытты. Әсіресе, Шығыс Қазақстан 
облысының Қалба – Нарын жоталарын-
дағы көне қола дәуірінің металлургия 
ісінің дамуы мен қалыптасуы, металл 
балқытатын пештердің құрылысын 
қайта қалпына келтіру сияқты жұмыс-
тарға бастама жасалды3.

Ұлы даланың келесі бір қырын – 
сақтардың «аң стилі» мен «алтын адам» 
феноменін ерекше айтуға болады. Аң 
стилі – Еуразия даласында көшпен-
ділер мәдениетінің, жалпы өнерінің 
ең жоғары сатыға көтерілген кезеңінің 
жемісі. Бір аңның бейнесіне үш образ-
ды біріктіру немесе синкреттік бейне-
лердің қалыптасуы біздің дәуірімізге 

дейінгі VІ ғасырларда, яғни осыдан 
2600 жыл бұрын осындай деңгейге жет-
кенін көреміз.

Ал өркениеттің ошағы саналатын 
Египет пен Еуропада күрделі бейнелеу 
өнерінің «абрис», «акцент», «диптих» 
сияқты жанрлары ХVІ ғасырда өмір-
ге келсе, сақтарда олардан мың жыл 
бұрын аң стилі қолданылған.

Қазақстан жерінен табылып отырған 
сегіз «Алтын адам» феномені әлемнің 
ешбір жерінде кездеспегенін де мақтан 
етуге болады. Біздің дәуірімізге дейін-
гі IX ғасыр мен III ғасыр аралығында, 
алты ғасырға жуық Қазақстан жеріндегі 
тұрғындар әлеуметтік дәрежесі жоғары, 
патшалар мен абыздарды, батырлар 
мен бағландарды тек алтынмен аптап 
жерлеген. Мұндай сақ «патша обалары» 
деген атау алған ескерткіштер археолог 
ғалымдардың есептеуі бойынша Қа-
зақстан жерінде 25 мыңнан асатынын 
айтып отыр. Яғни Ұлы даладан әлі кем 
дегенде жүз «Алтын адам» табылуы 
мүмкін.

Бұл бағыт бойынша да универси-
тет ғалымдары Ақмола облысы мен 
Шығыс Қазақстан облысында зерттеу-
лерін жалғастыра бермек. Соңғы бірне-
ше жылдың көлемінде шағын ескерт-
кіштерді зерттеу қомақты табыстарға 
қол жеткізді. Қазіргі кешенді зерттеу-
лердің барысы негізінен техникалық 
құралдарға келіп тіреледі. Сондықтан 
тарих факультеті ғалымдарының зерт-
теулеріне жағдай туғызып, замана-
уи құрылғылармен қамтамасыз ету-
деміз. Алдағы 2021 жылы Аягөз, Абай  
аудандарының аумағында «сақ патша 
обалары» деген атаумен белгілі биіктігі 
10 метрге жуық үлкен дала пирамида-
ларын зерттеу жоспарланып отыр4.

Ұлы даланың жеті қырының келесі 
бір ғажайып көрінісі – Жібек жолы екені 
мәлім. Олай деуімізге себеп Қазақстан 
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жерін мекендеген сансыз тайпалық бір-
лестіктер мен одақтардың, ұлыстардың 
бірінен кейін бірі ауысып келуі ішкі 
қақтығыстар үшін емес, осы күретамыр-
лы сауда экономикалық және мәдени 
байланыстарға иелік ету үшін еді. Олар – 
бірінен кейін бірі ауысып келіп отырған 
Ұлы даланың төл перзенттері.

Қазақстан жері – толассыз түрлі мә-
дениеттердің қайнаған ошағы, таралу 
жолы. Осы Ұлы дала арқылы барлық 
мәдениеттер әлемнің түкпір-түкпірі-
не тарап жатты. Алайда түрлі тарихи 
үдерістерге байланысты Қазақ хан-
дығы құрылғаннан кейін қазақ-қалмақ 
соғысы, «Ақтабан шұбырынды» сияқты 
зобалаң «байтал түгіл бас қайғы» деген-
ге әкеп тіреді.

Ұлы даладағы Жібек жолы үлкен мә-
дениеттердің күретамыры қызметін 
атқарды. Бұл – сол үлкен мәдениеттің 
соңғы демі іспетті, соңғы қан жүргендей, 
тіпті соңғы жүрек соғысындай құбылыс.

Бүгінгі зерттеулерде осы Жібек жо-
лының тарихы мен оның уақыт ен-
шісіндегі маңызы толық сараланбай ке-
леді. Тарих саласындағы зерттеулерді 
осыған бағыттап, тың жобаларды қолға 
алсақ, Ұлы даланың әлі де тамсана ай-
тып, жұртты таңқалдырарлық қыры 
жетерлік. Демек, елдің тұтастығы мен 
бірлігіне және болашағына арналған 
Ұлы даланың жеті қыры – ұлтты таны-
тудың жеті сыры деуге болады.

Туған жерін сағына отырып, оның 
қадір-қасиетін бағамдай келе, жалпы 
Отанға деген шексіз сүйіспеншіліктің 
артатыны анық. «Ер туған жеріне» де-
мекші, әрбір азамат өскен ортасын, 
шыққан жерін құрметтей отырып, 
елінің барынша дамуы мен гүлденуіне 
қызмет етуі тиіс. Сол арқылы кең бай-
тақ Қазақ елінің дамуына өз үлесін қо-
сады5.

Қазіргі қоғамдағы тарихқа деген 
көзқарас пен рухани жаңғыру бағдары 
ұлттық идеологияны қалыптастырып, 
дамыту екенін көрсетіп отыр. Ұлттық 
идеологияны жас ұрпақ бойына сіңір-
ту ұрандап шабумен емес, тарихтан 
тағылым алумен, елдік мақтаныштар-
ды лайықты насихаттаумен жүзеге аса-
ды.

Жас ұрпақ бойында Отанға деген 
сүйіспеншілікті арттыру – қазақ та-
рихындағы денені шымырлататын, 
жүректі селк еткізетін ерлік пен дана-
лықты көрсетумен ғана орнығады. Ал 
халқымыздың ғасырлар бойы мекен-
деген Ұлы даласына кешенді археоло-
гиялық зерттеулер жүргізу – рухани 
қазынаны табу мен танытудың төте 
жолы. Даңқты академик Ә. Марғұлан 
«Археология ғылымы – көне бабалар 
рухымен тілдесу, солармен бірге өмір 
сүру» деп тегін айтпаған6.

Еліміздің тәуелсіздігі оңайлықпен 
келген жоқ. Ол – ата-бабаларымыздың 
сан ғасырлық асыл мұраты. Осы ұлы 
мақсатқа жету жолында қаншама қан 
да, тер де төгілді, ақыл да, бейнет те 
сарп етілді. Осындай армандаған күн-
ге жету бар да, оны ұстап тұру, тәуел-
сіздікті нығайту, елдің етек-жеңін 
жиып, бейбіт өмірде елдікті баянды 
ету бар. Бұл – асқан жауапты іс. Та-
рих еншісіндегі уақыт деген салиқалы 
төреші бәрін де көрсетеді, бәрін де ай-
шықтайды. Халқымызда «Өзіңді өзің 
сыйласаң, жат жанынан түңілер» деген 

Тұңғыш Президент Н. Ә. Назарбаев-
тың «Қазақ тарихында қазақ ұялатын 
ештеңе жоқ» деген бір ауыз сөзінің өзі 
көп нәрсені меңзегендей. Елбасы: «Кез 
келген адам баласының Отанға деген 
сүйіспеншілігі өзінің туған жеріне деген 
сезімінен, сағынышынан тұруы керек», – 
деп тұжырымдайды.
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бір жақсы қағидат бар. Туған халқын 
қадірлеп-құрметтеу – адамның немесе 
қоғам мүшесінің ішкі «мені» және оның 
елі мен ұлтының құндылықтарына де-
ген адалдығының үйлесуі.

Қазақ елінің орнықты, баянды да-
муы үшін болашақ ұрпақ бойында туған 
жер тарихы мен тағдырында жауапкер-
шілік биік тұруы керек. Аға ұрпақ, орта 
буын осыны терең сезініп, жас буынды 
елдің өткені мен бүгінін, асыл мен жа-
сықты ажырата білуге баулығаны жөн.

Бүгінгі жас ұрпақ бойында бола-
шаққа сенім артып, тәуелсіз әрі тарихы 
терең елді өркендету жолында әр қада-
мы нық болуға тиісті. Осы ретте қоғам 
үшін тарих пәнінің маңызын, Отан 
тарихын, этнографиясы мен археоло-
гиясын жіті білетін мамандардың қа-
жеттігін және осы салаға мемлекеттік 
көзқарастың қажеттігін ерекше айт-
қым келеді.

бұлқынған, ақыл-ойы да жеткілікті, 
жас тық жалын мен албырттығы тең 
жас тұлғаға теңер едім. Оның арманы – 
асқақ, мақсаты – биік. Ұлт және әлем 
құндылығы – жас азаматтың жан азығы, 
рухани күш-жігері.

Елбасының қалыптастырып кеткен 
сындарлы саясаты, Қазақстан Пре-
зиденті Қ. К. Тоқаевтың сабақтастық 
пен өркендеу бастамасы – адастырмас 
темірқазық. Қазақ елі Еуразия өңірінде 
бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтай 
отырып, әлемге рухани жаңғырғанын 
және ұлт құндылықтарына адалдығын 
дәлелдеді. Осы ретте «тауларды ала-
сартпай, даланы биіктеткен» Қазақстан 
жолы – ұлы Абай армандаған кемел-
діктің жолы екеніне көңіліміз толып, 
көзіміз жетті. Ұлы даланың жеті қыры 
отандық ғылым табыстарымен дүние-
жүзіне жарқырай көрінетін уақыт әл-
деқашан туды. Осы бағытта кәсіби ма-
мандар әлі де күш біріктіре беруіміз 
қажет. 

–––––––––––––––––––––––
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Қазіргі тәуелсіз Қазақстанды 30 
жас тағы табанды, намысты, салмақ-
ты азаматқа, бойында күш-қуаты 
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Великий Абай принадлежит чело-
вечеству. Это имя – «великий» – 
никто не может присвоить в  

виде премии, награды, знаков почёта, 
должностей. Это имя дается народом и 
временем. Имя Абая уважаемо и почи-
таемо. Хотя я родился и вырос в Бела-
руси, Абай присутствовал в жизни мое-
го поколения ещё со школьной скамьи. 

АБАЙ – ПРОСВЕТИТЕЛЬ 
ХХІ ВЕКА

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ҰЛЫ ЕСІМДЕРІ
ВЕЛИКИЕ ИМЕНА ВЕЛИКОЙ СТЕПИ / GREAT NAMES OF THE GREAT STEPPE

От учителей и из учебников мы знали, 
что Абай – это символ казахской куль-
туры, духа казахского народа. Прошли 
годы, и сейчас мы видим дух Абая в 
стремительной поступи и развитии 
нового Казахстана, в идеалах и дейст-
виях казахстанцев. Как точно и ёмко 
отметил Первый Президент Республи-
ки Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаев 
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мира человека всё более остро 
вступала в противоречие с праг-
матизмом нового времени. Эта 
эпоха ознаменовала становле-
ние либерализма как направле-
ния общественно-политической 
мысли, принципа общественного 
устройства и развития экономи-
ки на базе рыночных отношений 
и методологии индивидуализма.

Высокая идея разумного че-
ловека породила в ХХ веке свою 
противоположность – неразум-
ные действия человечества, ко-
торые привели к двум мировым 
войнам, фашизму. Как мы видим, 
сейчас в мире происходит новая 
революция, вторжение в самые 
основы человеческого существо-
вания, как биологического су-
щества, в геном человека. Идеи 
чипизации, всеобщего контроля 
над поведением человека, оттор-
жение человеческого «от челове-
ка» становятся реальностью на-
ших дней. Проявилась ещё одна 
черта нового просвещённого вре-
мени, против которой боролись 
евразийцы. Н. С. Трубецкой пи-
сал, что стремление цивилизации 
нивелировать и упразднить во 
всём мире все индивидуальные и 
национальные различия произ-
водит небывалое опустошение в 
душах народов.

«Великий поэт, гениальный 
мыслитель Абай стал осно-
воположником начавшейся 

в статье «Духовное завещание Абая»: 
«Его бесценное наследие стало нрав-
ственным ориентиром народа на 
пути в будущее»1. «В его стихах, пес-
нях и «Словах назидания» явственно 
ощущается национальный колорит, 
отражаются уклад и быт, вера и язык, 
тонко чувствуется дух нации. «Имен-
но поэтому его творчество, – отме-
тил Президент Республики Казахстан  
К. К. Токаев в статье «Абай и Казах-
стан в XXI веке», – со временем оце-
нили как уникальное явление, появи-
лось такое понятие, как «мир Абая»2. 

Это мир не только граждан Казах-
стана. Символом признания вели-
чия Абая является то, что в центре 
Москвы ему установлен памятник, к 
которому никогда не зарастёт тро-
па уважения и признательности. Его 
имя почитаемо и в других странах 
мира. Особенно возрастает значи-
мость идей Абая сегодня, в XXI веке. 

Абая часто и справедливо назы-
вают просветителем. В это слово 
вкладываются различные смыслы – 
нести знания, передовые идеи и т. д. 
Как известно, термин «просвещение» 
исторически связан с эпохой Про-
свещения, её возникновение стало 
важным этапом в развитии европей-
ской и мировой культуры. Это эпоха 
нового осмысления мира, торжества 
идей всесилия человеческого разума. 
Она символизирует новые открытия, 
новую философию развития мира. 
Однако в развитии эпохи Просвеще-
ния была и другая сторона. Со вре-
менем рационализм стал господству-
ющим, а идея духовности, богатства 
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на рубеже XIX–XX столетий эпохи Про-
светительства и Пробуждения в казах-
ской степи…» – отмечает Н. А. Назарбаев1. 
С удивительной прозорливостью Абай 
ощущает опасность наступающей эпохи 
и тенденций развития уже в ХIХ веке. 
В «Словах назидания» («Книге слов») 
он не только предупреждает свой на-
род, но и указывает дорогу, ориентир 
жизни в новом мире. Он призывает 
беречь человечность. Этот призыв – 
не всплеск эмоций, а осмысленная и 
обоснованная всей его жизнью вели-
кая идея. Идея, особенно значимая в  
ХХІ веке, когда человечество находится 
на линии судьбоносного разлома в своей 
судьбе. 

К Абаю неприменимы традицион-
ное понимание термина «просвети-
тель» и его исторические трактовки. 
Абай – это человек, который не только 
служит образованию и знаниям, но и 
несёт свет, освещает дорогу своему на-
роду высокими идеями и действиями.

Абаю было сложно в мире, в кото-
ром он жил. Можно задать вопрос: а 
какому гению было легко? Погибшие 
А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов испы-
тали унижения окружающего мира. Че-
ловек, опережающий эпоху, искренне 
действующий во имя блага всего наро-
да, неизбежно сталкивается с тяжёлы-
ми духовными испытаниями. Огром-
ное впечатление производит девятое 
«Слово назидания»: «внешне жив, вну-
три всё мертво», «я хоть и живу, жи-
вым себя не считаю», «умирая, не буду 
страдать»3. Великий поэт Ф. И. Тютчев, 
переживая дуализм человека, который, 
преследуя высокие цели, сталкивает-
ся с противоречиями и сложностями 
мира, писал: 

О, вещая душа моя!
О, сердце, полное тревоги, – 
О, как ты бьёшься на пороге
Как бы двойного бытия!..
Абай отгоняет от себя мысли об 

успокоении, отходе от жизненных дел, 
когда в мире столько несправедливо-
сти. Он неоднократно говорит, ана-
лизируя различные стороны жизни 
народа, о вопиющих противоре чиях 
между бедняками и богатыми. Это 
сквозная линия «Слов назидания». Он 
выражает сострадание бедному чело-
веку и видит, что в обществе нет силы, 
способной разрешить это противо-
речие («Слово восьмое»). Анализируя 
окружающий мир, он видит дорогу к 
разрешению его противоречий через 
развитие духовного мира человека.  
В «Слове седьмом» он говорит: «Нам 
бы понять, что благо души несравнен-
но выше телесных», «нет ни искры в 
груди, ни веры в душе. Чем отличаемся 
мы от животного, если видим только 
глазами?», «если ты жив, но душа твоя 
мертва, слова разума не достигнут со-
знания»3. «Казах ведь тоже дитя чело-
веческое. Многие из них сходят с пути 
истины не от недостатка разума, а от 
того, что не имеют в сердце мужества 
и стойкости, чтобы принять советы 
умного и следовать им». «Милосердие, 
доброта, умение принять чужого за 
родного брата, желая ему благ, кото-
рые бы пожелал себе, – всё это веление 
сердца. И любовь – желание сердца. 
Язык, повинуясь сердцу, не солжёт» 
(«Слово четырнадцатое»)3.

Как пробудить в человеке его душу? 
Как сделать, чтобы его сердце сопе-
реживало другим? Как научиться со-
страдать? В «Слове десятом» поэт даёт 
ответ на данные вопросы. Ключ – об-
разование. Мысль об образованности 
как ключе к самосовершенствованию 
логично и последовательно доказы-

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ҰЛЫ ЕСІМДЕРІ
ВЕЛИКИЕ ИМЕНА ВЕЛИКОЙ СТЕПИ / GREAT NAMES OF THE GREAT STEPPE
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вается Абаем и анализируется как 
с точки зрения необходимости, так  
и с точки зрения сложности и значи-
мости образования. Обращает на себя 
внимание то, что во всех «Словах нази-
дания» Абай особое внимание уделяет 
становлению и развитию ребёнка, по-
знающего сложный мир, с которым он 
сталкивается. Этот анализ Абай перено-
сит на жизнь разных слоёв общества и де-
лает общий вывод для всех. Он говорит:  
«…добыл себе богатство. Так используй 
его на то, чтобы получить образование. 
Без знаний нет ни мирских, ни поту-
сторонних благ»3. «Если хочешь, чтобы 
сын твой стал человеком, отдай его в 
учение» («Слово двадцать пятое»)3. В 
«Слове пятнадцатом» Абай говорит: 
«…спрашивай себя раз в день, раз в не-
делю или хотя бы раз в месяц: как ты 
живёшь? Сделал ли ты что-нибудь по-
лезное для своего образования…»3. Что 
самое трудное в образовании? Изучать 
теорию, географические карты, космос, 
нанотехнологии? Нет, самое сложное – 
воспитать человечность. Слово «чело-
вечность» Абай выделяет особо. Не до-
биться истины, если в душе нет любви к 
ней. Человеческие знания добываются 
любовью к истине, жаждой открытия 
для себя природы и сути вещей. Отсюда 
ещё один призыв Абая: любовь к науке – 
признак человечности и искренно-
сти («Слово тридцать восьмое»)3. А его 
«Слово тридцать второе» закономерно 
в этом контексте целиком посвящено 
науке. 

«Слова назидания» Абая – книга оп-
тимизма. Абай писал её десять лет, он 
осмыслил каждое слово, каждую мысль 
своего труда. Логика рассуждений этой 
книги – через противоречия жизни  
своего народа, через собственные пере-
живания идти по пути совершенствова-
ния, отстаивать справедливость. Мир мы  
можем постигать разумом, но без че-
ловечности, без чувства любви и спра-
ведливости этот мир не будет челове-
ческим. 

В «Слове двадцать четвёртом» Абай 
восклицает: «или всё-таки наступят 
светлые дни, когда люди забудут во-
ровство, обман, злословие, вражду и 
устремятся к знаниям, обучатся ре-
меслу, начнут добывать богатство чест-
ным, достойным путём»3. Хотя в этом 
«Слове» он делает пессимистический 
вывод, однако все содержание его мыс-
лей направлено на то, чтобы пробудить 
в каждом чувство сопричастности друг 
другу как одному миру человечности. 
Путь Абая и истинный путь к решению 
этой труднодостижимой задачи – оста-
ваться человечным в самом высоком 
значении этого слова. Это обращение 
Абая не только к нам, к казахстан-
цам, но и ко всему миру. Человечество  
в ХХІ веке решит сложнейшие задачи 
только на этой основе, провозглашён-
ной великим Абаем. 
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Развитие глобализационных про-
цессов в последние десятилетия, 
которое сформировало систему 

коммуникационных связей между го-
сударствами, реструктурировало не 
только национальные экономики, но и 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

внесло кардинальные перемены в со-
циальные отношения, что неминуемо 
приводит к культурным метамор-
фозам.

При возможности свободы пере-
мещений индивид как турист, куль-
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турный «реципиент», трудовой 
мигрант, соприкасаясь и вжи-
ваясь в иные пространства, уже 
несколько иначе представляет 
мир. Глобализация приобрела 
ещё более интенсивно форси-
рованные темпы и неограни-
ченные формы посредством 
глобальной сети. Демонстрация 
иного образа жизни, норм и цен-
ностей в социальных сетях вно-
сит существенные коррективы в 
мировосприятие и мироощуще-
ние заимствующей стороны.

Историческое значение та-
кого всеобъемлющего процесса, 
как глобализация, никак не мо-
жет исчерпываться однозначной 
характеристикой. Наряду с об-
меном опытом, технологиями, 
формированием транснацио-
нальных организаций и корпо-
раций, трудовой миграцией, ни 
для кого не будет новой угро-
за унификации национальных 
культур с доминированием за-
падного (американского) факто-
ра, причём, естественно, несвое-
образно элитной составляющей, 
а именно варианта «массовой 
культуры», обусловленной «об-
ществом потребления».

Воздействие глобализации 
на национально-культурную 
идентичность амбивалентно.  
С одной стороны, глобализация 
с её преимущественным осно-
вополагающим социотехноло-
гическим параметром, заполняя 

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев прибыл с официальным визитом  
в Азербайджанскую Республику. Баку, 2 октября 2009 года
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и производство, и формы быта, 
культуры, вытесняет националь-
но-культурный стержень, ввергая 
веками формировавшуюся нацию в 
«культурное расщепление» с сохра-
нением в повседневности каких-либо 
отдельных национальных, этнических  
элементов.

Но, с другой стороны, напротив, 
глобализация с угрозой «размывания» 
национального конструкта вызывает 
реакцию остроты восприятия пося-

гательств на национальные и куль-
турно-этнические составляющие, что 
порой ведёт к особой акцентуации и 
нарочитому выражению националь-
ных атрибутов, то есть росту национа-
лизма1.

Национально-культурный тип иден-
тичности определяется единением 
культурных оснований и политиче-
ских, идеологических конструктов, 
отвечающих становлению и особенно-
стям общности. Также характеризует-

1

2
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ся национальной культурой, государ-
ственными традициями и атрибутами, 
культурными практиками. Кроме того, 
в характеристике национально-куль-
турной идентичности важен ценност-
ный аспект, вбирающий «понятия на-
ционального самосознания, свободы, 
патриотизма, уважения к истории и 
культурным традициям»2. Данный тип 
идентичности проявляется в государ-
ствообразующем отношении, посколь-
ку идентичность является одним из 

основополагающих признаков госу-
дарственного фундамента. Ввиду этого 
сохранение национально-культурной 
идентичности общества и конструк-
тивное взаимодействие с другими 
культурами представляются первосте-
пенными задачами.

Нивелирование национальной куль-
туры в условиях цифрового формата 
жизнедеятельности, или, как иногда 
формулируется, «цифровой цивили-
зации», никак немыслимо, так как это 

3
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низведёт моральные ценности и этиче-
ские нормы наций к разложению, что 
может привести к общественной деста-
билизации.

Важен правильный теоретико-кон-
цептуальный подход к сохранению на-
ционально-культурной идентичности 
и её адаптации к макровзаимодейст-
виям с целью избежать двух озвучен-
ных крайних исходов.

В этом отношении наиболее при-
емлемым в современном положении 
вещей представляется программа  
Третьей модернизации Казахстана и, 
как одна из трех её составляющих, мо-
дернизация общественного сознания, 
изложенная в программной статье  
Первого Президента Республики Ка-
захстан – Елбасы Н. А. Назарбаева.

этом году. Особенностью казахской 
этики является то, что для улучшения, 
совершенствования чего-либо про-
кладываются «культурные мосты» для 
взаимообмена. Гениальность Абая,  
помимо его собственных величайших 
идей и глубоких размышлений, прояв-
ляется и в изучении им произведений 
мыслителей, философов, поэтов, писа-
телей, трудов учёных других народов 
и их гармонизации с казахским миро-
воззрением. Этическое наследие Абая 
представляет не просто философскую 
и литературную ценность, но и тео-
ретическую основу к практическому 
руководству. И мне отрадно слышать, 
что великий Абай также изучал произ-
ведения Низами Гянджеви и Физули, 
являющихся выдающимися поэтами 
и мыслителями, национальной исто-
рической гордостью Азербайджана. 
Личность Абая как великого сына ка-
захской нации является эталоном муд-
рости, в его наследии заложена осно-
ва толерантности, межкультурного, 
межцивилизацион ного диалога при 
сохранении и даже совершенствовании 
исконного национального содержания, 
что имеет несомненную актуальность 
при рассмотрении проблем нацио-
нально-культурной идентичности в 
усло виях современной глобализации. 
Таким образом, можно смело заявить, 
что Казахстан располагает исторически 
сформировавшейся фундаментальной 
теоретической основой международ-
ного толерантного взаимодействия.

Для меня как представителя Азер-
байджана интересен опыт Казахстана 
как братской тюркской страны по раз-
работке и осуществлению гармониза-
ции национальных традиций и цифро-
вой цивилизации в глобализационных 
процессах. Изучение казахстанского 
опыта видится полезным, так как наши 
республики связывает одна историче-
ская культурная и языковая общность.

Прошли века, но все тюркские на-
роды чтят память об общем корне про-
исхождения и общей истории древних 
тюрков. На основе тюркской общности 
в Средние века появились народы, в 
наши дни составляющие независимые 
республики.

Нельзя забывать о том, что куль-
турные связи между казахским и азер-
байджанским народами проявились и 
в наследии великого Абая, 175-летие 
которого празднуется в Казахстане в 

Первый Президент Республики Ка-
захстан Н. А. Назарбаев своевремен-
но дал направление модернизации 
общественного сознания с целью со-
хранения национальных традиций, 
составляющих национально-культур-
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ную идентичность, в условиях гло-
бализационных процессов, сопрово-
ждающихся тенденциями Четвёртой 
промышленной революции. Казахская 
духовность, национальная история, 
благие традиции должны умещаться 
с цифровым форматом и современ-
ными технологическими трендами.  
В своей статье «Взгляд в будущее: мо-
дернизация общественного сознания»  
Нурсултан Назарбаев отмечает: «Без 
опоры на национально-культурные 
корни модернизация повиснет в возду-
хе. Я же хочу, чтобы она твёрдо стояла 
на земле. А это значит, что история и 
национальные традиции должны быть 
обязательно учтены»3.

ции общественного сознания. Позволь-
те также высказать собственную точку 
зрения словами Первого Президента 
Казахстана Н. А. Назарбаева: «Вопрос 
не в том, чтобы показать своё вели-
чие за счёт принижения роли других 
народов. Главное, спокойно и объек-
тивно понять нашу роль в глобальной 
истории, опираясь на строгие научные  
факты»4.

Состоявшиеся, в экономическом, 
технологическом плане развитые стра-
ны демонстрируют свой потенциал. 
Необходимо приложить усилия, что-
бы соответствовать уровню лучших,  
научиться у них. Поскольку для полно-
ценного развития глобализация исклю-
чает закрытость государств, открытая 
экономика побуждает к заимствованию 
научно-технических открытий и техно-
логий. И модернизация представ ляет 
собой историческую необходимость.  
В этой связи казахстанский вариант 
модернизации общественного созна-
ния является наиболее приемлемым, 
нацеленным на сохранение националь-
но-культурной идентичности при кон-
структивном межцивилизационном  
диалоге. 

Мудрость проводимой политики 
заключается и в предостережении от 
обострённой реакции на вызовы гло-
бализации в виде проявления нетер-
пимого национализма. В программной 
статье Н. А. Назарбаева «Семь граней 
Великой степи» даны направления, 
продолжающие программу модерниза-
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Елбасы Нурсултан Назарбаев в 
своей статье «Семь граней Ве-
ликой степи» представил «по-

зитивный взгляд» на историю казах-
ского народа, раскрыв особенности 
национального кода и их возможно-
сти в проектах общенациональной 
программы «Рухани жаңғыру». «Наша 
земля, без преувеличения, стала ме-
стом, откуда происходят многие пред-
меты материальной культуры. Многое 

САМОБЫТНОСТЬ КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В КОНТЕКСТЕ ТРЕТЬЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

из того, без чего просто немыслима 
жизнь современного общества, было в 
своё время изобретено в наших краях. 
В своём развитии насельники степей 
открыли миру множество техниче-
ских новшеств, стали родоначальни-
ками изобретений, которые до сих 
пор используются во всех частях све-
та. Летописи хранят немало извест-
ных фактов, когда предки казахов 
не раз кардинально меняли ход по-
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доктор педагогических 
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литической и экономической истории на обширных простран-
ствах Евразии»1.

Поэтому для духовной модернизации общественного созна-
ния («Рухани жаңғыру») нации необходимо «...сделать лучшие 
традиции предпосылкой, важным условием успеха этой модер-
низации. Без опоры на национально-культурные корни модер-
низация повиснет в воздухе»2. Первое условие модернизации 
нового типа – это сохранение своей культуры, собственного на-
ционального кода.

Национальный код казахского народа содержит в себе толе-
рантность и уважение к другим религиям. «В основе националь-
ного кода любой страны лежат язык этого народа, его культура, 
традиции и религия. Уникальная комбинация этих элементов 
создаёт неповторимый национальный код любого народа. Эти 
факторы также влияли на формирование национального кода 
нашей страны. Даже при поверхностном анализе мы можем го-
ворить о том, что наш национальный код не включает радика-
лизм, религиозный экстремизм. Напротив, наш национальный 
код включает такие элементы, как религиозная толерантность, 
гибкость, уважение других этносов и других религий, а также от-
крытое сознание», – сказал Маулен Ашимбаев на VII Форуме ре-
лигиоведов Казахстана3.

Основой духовного развития любого общества является этно-
культура – совокупность традиционных ценностей, отношений 
и поведенческих особенностей, воплощённых в материальной, 
духовной, социальной жизнедеятельности этноса, сложивших-

1

2

1–2. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев принимает участие 
в праздновании Дня единства народа Казахстана. Астана, 1 мая 2018 года
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ся в прошлом, развивающихся в исто-
рической социодинамике и постоянно 
обогащающих этнической спецификой 
культуру в различных формах самореа-
лизации людей.

В этнокультуру входят факторы, ко-
торые интегрируются между собой:

– первая группа факторов обра-
зует материальную сферу культуры 
(народная архитектура, национальная  
одежда, разные виды творческой дея-
тельности и т. п.);

– вторая группа факторов включает 
сферу духовной деятельности народа 
(язык, устное народное творчество в 
разных гранях проявления, народное 
искусство и т. п.);

– третья группа факторов связана 
с самым сложным и окончательно не-
определённым феноменом – ментали-
тетом этноса.

Структура культурной жизни пред-
ставляет собой своеобразную триаду. 
Во-первых, это общенациональная 
культура как часть мировой культуры. 
Во-вторых, это смешанная культура, 
рождающаяся в национальных обра-
зованиях на основе взаимодействия 
представителей различных социаль-
ных слоёв. В-третьих, это «первичная» 
национальная культура.

Этнос – естественно сложившийся 
на основе оригинального стереотипа 
поведения коллектив людей. Суще-
ствуют этнокультурные стереотипы 
поведения сообщества, которые фор-
мируются в процессе социализации, 
что приводит к становлению фено-
мена, названного национальным ха-
рактером. Национальный характер 
отражается в стереотипах поведения. 
Отсюда исходит понятие – этнокуль-
турные стереотипы поведения. 

Этнокультурные стереотипы пове-
дения – это совокупность типичных 

и повторяющихся у лиц определён-
ной национальности черт характера в 
виде манер, стиля поведения, способов  
осмысления действительности.

Особенности этнокультуры казах-
ского народа соответствуют его исто-
рии. «...Казахи – наследники великих 
цивилизаций – сумели пронести своё 
национальное «Я» над всеми историче-
скими пропастями и впадинами. И не 
только пронести, не только сохранить, 
но и приумножить»4. С историей наро-
да связаны национальные традиции и 
обычаи, язык и музыка, литература и 
свадебные обряды.

Традиции и обычаи – это отражение 
сущности нации, показатель того, чем 
она живёт, о чём думает, во что верит. 
Казахские устои также не являются ис-
ключением из этого определения. Они 
веками складывались из казахского  

1 2
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кочевого образа жизни, прошли сквозь 
время, пространство и все преграды 
и дошли до наших дней. То, что было 
завещано нам предками, стоит особо-
го внимания и подробного изучения.  
С традициями народ передаёт из по-
коления в поколение свои знания и 
навыки, а молодёжь, черпая из них до-
стойные примеры для современного 
существования, делает свои выводы.

модернизацию общественного созна-
ния как стратегического инструмента 
для укрепления позиций государства 
на международной арене: «…Истори-
ческие находки последних десятилетий 
отчётливо подтверждают неразрывную 
связь наших предков с самыми пере-
довыми технологическими новациями 
своего времени и позволяют по-новому 
взглянуть на место Великой степи в гло-
бальной истории»5.Залог успеха нашей страны, её вели-

кое будущее в руках народа, который 
помнит, ценит, гордится своей исто-
рией, даёт прагматичную оценку на-
стоящему и имеет позитивный взгляд 
в будущее. Поэтому Елбасы Нурсултан 
Назарбаев рекомендовал осуществить 
духовное возрождение народа через 

Первое условие модернизации но-
вого типа – это сохранение своей куль-
туры, собственного национального 
кода. Новая модернизация не долж-
на высокомерно смотреть на истори-
ческий опыт и традиции. Наоборот, 
она должна сделать лучшие традиции 

2
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предпосылкой, важным условием успе-
ха модернизации. Без опоры на нацио-
нально-культурные корни модерниза-
ция повиснет в воздухе.

мышления и деятельности индивида. 
Главный показатель социальной ста-
бильности любой страны – ценност-
но-нормативный показатель, то есть 
консенсус (согласие) общества отно-
сительно основных норм и базовых 
ценностей, обеспечивающий отлажен-
ный механизм социального контроля и 
культурного единения общества, поли-
тических сил и партий, представителей 
всех ветвей власти.

Для стабильного сосуществова-
ния в экономической, политиче-
ской стратегии государства необ-
ходимо уделить особое внимание 
созданию профилактического про-
странства социальной нестабильности. 
Такое пространство может обеспечить 
деонтологическое сознание общества в 
целом, специалистов социальной сферы  
в частности.

Деонтология – это наука, исследую-
щая проблемы долга и должного. Тер-
мин «деонтология» (от греч. deonthos – 
должный) был введён в XVIII веке ан-
глийским философом И. Бентамом для 
обозначения учения о должном поведе-
нии, поступках, образе действий. Пер-
воначально И. Бентам вкладывал в это 
понятие довольно узкое рели гиозно-
нравственное содержание, имея в виду 
долг и обязанности верующего перед 
Богом, религией, рели гиозной общи-
ной, а затем употребил его для обозна-
чения теории нравственности в целом. 
Вскоре понятие «деонтология» стало 
применяться несколько в ином смысле – 
в качестве термина, обозначающего 
должное поведение, поступки и дей-
ствия отдельной личности или специа-
листа. Про долг каждого человека 
очень конкретно и соответственно со-
временным проблемам общества ска-
зано в стихотворении «Человеческий 
долг» («Адамдық борышың») Шака-

Вместе с тем казахстанская модель 
этнополитики должна базироваться на 
этническом согласии, так как этниче-
ское согласие – основа стабильности 
общества. Модель полиэтнического об-
щества, основанная на этническом мно-
гообразии, самобытности всех этносов 
Казахстана, обеспечит укрепление па-
триотизма, толерантности и согласия в 
государстве.

Характеристикой духовного разви-
тия полиэтнического социума является 
общественное сознание, которое пред-
ставляет собой совокупность идей, 
взглядов, теорий, идеалов, ценностей, 
норм, принципов, чувств, эмоций, пе-
реживаний, обычаев, традиций, то 
есть это одно из важнейших философ-
ских понятий, выражающих духовный 
аспект существования общества. И оно 
«...требует не только выработки прин-
ципов модернизации, но и конкрет-
ных проектов, которые могли бы по-
зволить ответить на вызовы времени 
без утраты великой силы традиции»6. 
Сознание как высшая форма отраже-
ния действительности, присущая чело-
веку, позволяет ему преобразовывать 
окружающий мир, совершенствовать 
самого себя. По мере развития созна-
ния появляется самосознание, то есть 
осознание самого себя, своих чувств (в 
том числе чувства долга), мыслей, дей-
ствий, стиля поведения и взаимоотно-
шений с окружающими. Это сложный 
социально обусловленный процесс, не-
разрывно связанный с развитием речи, 
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рима Кудайбердыулы: «Долг человека – 
служить своему народу, быть верным 
чести и совести...».

В современной интерпретации по-
нятие «деонтология» трактуется как 
специфическая для нравственности 
форма проявления социальной необ-
ходимости. Деонтологическое созна-
ние – внутренняя организующая сила 
саморегуляции человека. Деонтологи-
ческое воспитание социума обеспечит 
позитивную сознательную ценностную 
характеристику общества. Позитивная 
сознательная характеристика обще-
ства – гарант социальной стабильности  
и благополучия государства в целом7.

Нормативы и инструкции в обще-
стве всегда протоколировались с двух 
позиций: первая – это нормы права, а 
вторая – нравственно-этическая сто-
рона. Деонтология относится ко второй 
части. Чем цивилизованнее будет об-
щество, тем больше будут действовать 
моральные регуляторы сознательной 

жизнедеятельности человека, они бу-
дут возвышаться над материальными.

Возникает вопрос: удастся ли вне-
дрить такое новшество, осуществить 
инновацию, перевоспитать общество? 
Возможно. Ведь смогли же за 20–30 лет 
воспитать коммунистов и атеистов, 
отодвинув все традиции и менталь-
ность людей. Так почему же деонто-
логическое сознание, если оно идёт на 
пользу человеку, обществу, государ-
ству, не должно получить такой успех?

Если система деонтологического 
воспитания социума заработает, то нет 
сомнения в том, что через какие-ни-
будь 10, 15 или 20 лет (в зависимости 
от интенсивности процесса внедре-
ния) ответственность и долг людей 
будут превыше их материальных по-
требностей. Деонтологическая готов-
ность человека обеспечит самопозна-
вательный, саморазвивающий аспект 
его духовного возрождения – «Рухани 
жаңғыру». 
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Kazakhstan has been assuming an ever increasing role on 
the international arena, bringing people together and bridging 
divides between cultures. As a frequent visitor to Kazakh-
stan, I was offered the chance to look Kazakhstan’s and  
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Nursultan Nazarbayev’s role on the world 
stage over the last quarter of a century; 
and explore further the vision-decision 
nexus in his statesmanship.  

Realising that long-term security and 
economic prosperity can be achieved by 
assuring food security as well as sus-
tainable and equitable socio-econom-
ic development, away from the nuclear 
arms race that had plagued the world 
during the Cold War, a young Kazakh-
stan, twenty-six years ago, leapt onto 
the world stage with its accession to the 
Treaty on the Non-Proliferation of Nu-
clear Weapons. As a non-nuclear state, it 
was a formal sign of Kazakhstan’s deter-
mination to work for a world free of nu-
clear weapons – an ambition which has 
helped define the country since it gained 
independence in 1991. There were, of 
course, good reasons for that commit-
ment. The threat from nuclear weapons, 
as President N. Nazabayev has often 
said, had struck a deep chord within the  
country.

For forty years, Kazakhstan was a test 
site for nuclear weapons. The fall-out 
from such tests at Semipalatinsk (today’s 
Semey) – of which over 100 were above 
ground – has left a terrible Cold War  
legacy. A generation later, the deaths 
and deformities continue. This is why, in 
August of 1991, President N. Nazabayev 
decided to undertake the closure of 
the Semipalatinsk Test Site. As a result 
of Kazakhstan’s visionary efforts, the  
29th day of August every year was offi-
cially designated by the United Nations 
as the International Day against Nuclear  
Tests.

On the other hand, Kazakhstan’s com-
mitment to promote the peaceful appli-
cation of nuclear technology was demon-
strated by its hosting of the IAEA Low 

President of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev at the 62nd session 
of the General Assembly of the United Nations. New York, September 25, 2007
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Enriched Uranium Bank (LEU), which is a 
physical reserve of up to 90 metric tons of 
low enriched uranium suitable to produce 
fuel for a typical light water reactor, the 
most widely used type of nuclear pow-
er reactor in the world. The LEU Bank, 
which was inaugurated in August 2017 
in the city of Oskemen in Kazakhstan, 
became operational in October 2019. It 

is part of global efforts to create a sup-
ply chain of nuclear fuel for countries 
in case of any unforeseen evet resulting 
in a disruption of the open market or of 
other existing supply arrangements for  
LEU.  

At the regional political level, in June 
2011 Astana hosted the Council of For-
eign Ministers of the Organization of  

2

3 1. Decree of the President of Kazakh SSR N. A. Nazarbayev 
dated August 29, 1991 “On closing the Semipalatinsk nuclear 
test site”. From the personal archive of the Library of the First 
President of the Republic of Kazakhstan – Elbassy.  
Inventory 1. Case 1868

2. President of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev 
takes part in the opening ceremony of the IAEA Bank  
of Low-Enriched Uranium building. Astana, August 29, 2017

3. President of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev 
handed over to the IAEA Director General Yukiya Amano  
the symbolic keys from the Bank of Low-Enriched Uranium  
placed on the site of the Ulba Metallurgical Plant. Astana,  
August 29, 2017
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Islamic Cooperation; Kazakhstan took 
over the chairmanship at the OIC. The 
Foreign Ministers of the OIC witnessed 
the relaunch of the Organisation of the 
Islamic Conference as the new – more dy-
namic Organization for Islamic Coopera-
tion (OIC) reflecting a qualitative shift in 
organisation’s effectiveness as an inter-
national instrument active in the diverse 

areas of politics, economy, culture and 
society, as well as science and technolo-
gy, and education.

 The change was encapsulated by the 
President of Kazakhstan N. Nazarbayev 
in his address to the conference when he 
described the OIC as the United Nations 
of Muslims. He made a number of recom-
mendations reflecting his strong belief  

1
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in the Organisation’s performance and 
latent capacity citing the telling example 
that the Muslim world controls 70% of the 
world’s natural resources but only 7% of 
global trade.

At the same meeting, and at the ex-
ecutive level, President Nazarbayev pro-
posed the establishment of a joint food 
security organisation within the OIC, with 

headquarters located in Kazakhstan, as 
a food-producing and exporting state, a 
proposal that was fully endorsed by OIC 
Member States, and the he organisation 
has been fully operational since April 
2016.

Kazakhstan’s role as cultural bridge 
between East and West can also be 
demonstrated by its continued commit-
ment to the International Decade for 
the Rapprochement of Cultures (2013-
2022) as proposed by UNESCO, and to 
enforcing the relevant UN Resolutions 
on the protection of cultural heritage 
in areas of conflict, unanimously ad-
opted by the UN. At the practical level, 
Kazakhstan had already raised the issue 
of securing world heritage sites during 
the series of rounds of peace talks on 
Syria, held at various intervals, in the 
city of Astana. Also with the UNESCO, 
Kazakhstan was instrumental in the in-
scription, together with Kyrgyzstan and 
Uzbekistan, of the “Western Tien-Shan” 
as a World Heritage site in 2016; and the 
establishment of the UNESCO Central 
Asian Regional Glaciological Centre in  
Almaty.

Against a backdrop of pressures on 
the multilateral system, countries like 
Kazakhstan assume a leadership role 
in supporting regional and global ef-
forts to bridge political, cultural, sci-
entific, and environmental divides and 
indeed in working with other coun-
tries to achieve the goals set out in the  
2030 Agenda on Sustainable Develop-
ment. This role can justifiably in no small 
part to Nursultan Nazarbayev states-
manship, vision for his country and the 
world, and decision to position his coun-
try at the vanguard of multilateralism for  
humanity.  

2

3

1–3. President of the Republic 
of Kazakhstan  
N. A. Nazarbayev takes part 
in the opening ceremony of 
the 38th Session of the OIC 
Council of Foreign Ministers. 
Astana, June 28, 2011
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Kazakhstan and Uzbekistan are 
among the most important stra-
tegic partners in Central Asia –  

a region where large reserves of natural 
resources (hydrocarbons, uranium, gold, 
gas, oil, and non-ferrous metals) are con-
centrated. Both States have significant 
economic and human potential, are linked 
by common historical, geographical, cul-
tural, religious and linguistic roots, and 
have a fairly long common border. In the 
post-Soviet period, as a result of a long 
and intense negotiation process, Kazakh-
stan and Uzbekistan managed to settle 
disputes over the delimitation and de-

KAZAKHSTAN – UZBEKISTAN: HISTORY 
OF COOPERATION AND PROSPECTS FOR 
INTERACTION

marcation of the state border, and acute 
issues were resolved on a compromise ba-
sis. President of the Republic of Kazakh-
stan N. Nazarbayev noted that there are 
now “no unresolved issues” regarding the 
delimitation of borders between Kazakh-
stan and Uzbekistan, I. Karimov President 
of the Republic of Uzbekistan, in turn, 
stressed that this is the result of “a wise 
state compromise”1. Thus, the village of 
Bagys and five localities located along the 
Arnasay dam, where mainly Kazakhs live, 
were transferred to Kazakhstan by mutual 
agreement. The village of Turkestanets, 
which previously belonged to Kazakhstan, 
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was transferred to Uzbekistan. The 
Kazakh leader emphasized that the 
residents of this village are guar-
anteed the opportunity to move to 
Kazakhstan with the status of oral-
man (Kazakh repatriates)1.

Diplomatic relations between 
independent Kazakhstan and Uz-
bekistan were established on  
November 23, 1992. The bilateral 
legal framework currently includes 
more than 100 joint documents in 
various fields of activity. The fun-
damental document was the Trea-
ty on eternal friendship between 
the Republic of Uzbekistan and the 
Republic of Kazakhstan, signed on 
October 31, 1998. The parties have 
repeatedly exchanged high-level 
visits. In 2002 the two countries 
signed an Agreement on separate 
sections of the common state bor-
der, which fully completed the defi-
nition of the joint border line. Both 
agreements on the Kazakh-Uzbek 
state border entered into force on 
September 5, 2003. A significant 
event in the development of coop-
eration was the state visit of the 
President of Kazakhstan to Uzbeki-
stan in March 2006, during which it 
was decided to establish an Inter-
state coordination Council under 
the patronage of the presidents of 
the two countries in order to ef-
fectively address priority issues of 
bilateral cooperation2. During the 
official visit of N. Nazarbayev Pres-
ident of the Republic of Kazakh-

stan to the Republic of Uzbekistan 
on March 16-17, 2010, issues of 
further development of Kazakh- 
Uzbek relations in the political, 
trade, economic, cultural and hu-
manitarian spheres were discussed.

Kazakh media regarded the re-
sults of the visit as the beginning of 
a new round in relations between 
the two countries in the direction 
of cardinal improvement.

At the same time, Uzbeki-
stan, represented by its President  
I. Karimov, has repeatedly op-
posed Kazakhstan’s initiatives. So, 
in April 2008 during I. Karimov’s 
visit to Astana, N. Nazarbayev 
put forward “the idea of creating 
a Union of Central Asian States”3. 
The President of Uzbekistan did 
not accept this initiative, arguing 
that regional integration could 
harm Central Asian countries due 
to significant differences in their 
socio-economic development. In 
2010 Kazakhstan considered it a 
priority to hold the Organization 
for Security and Co-operation in 
Europe Summit in Astana. The 
meeting of the world’s leading 
leaders in their capital has become 
a matter of great prestige, but also 
of great importance in terms of the 
integration transformations that 
Kazakhstan is implementing in the 
history of cooperation through-
out Central Asia. When the idea 
of holding an OSCE Summit in Ka-
zakhstan was discussed in Vienna, 
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Signing of the Treaty between the Republic of Kazakhstan and the Republic  
of Uzbekistan on separate sections of the Kazakh-Uzbek state border  
and the Declaration on the implementation of the Treaty of eternal friendship 
between the two countries dated October 31, 1998. Astana, September 9, 2002
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only one country, Uzbekistan, expressed 
its disagreement with it. But again, the 
parties reached a diplomatic compro-
mise. Islam Karimov supported the idea of 
holding the 2010 OSCE Summit in Astana. 
In response, Kazakhstan supported the 
position of Uzbekistan, which opposed 
the construction of the Rogun Dam in  
Tajikistan and the Kambarata Dam in 
Kyrgyzstan without prior international 
expertise of these projects. In addition, 
Kazakhstan and Uzbekistan agreed to  
increase mutual trade turnover. During 
the visit of N. Nazarbayev to Uzbekistan 
in April 2016, the parties outlined a num-
ber of important areas of cooperation,  
including issues of expanding politi-
cal and economic cooperation, ensuring  
stability in Central Asia.

The President of the Republic of Ka-
zakhstan stressed: “The time is such, and 
the geopolitical moments are so complex 
that we need to focus. All major players – 
such as Russia, China, the United States, 
and Europe are following our cooperation 
with interest. I am proud of my friendship 
with you and the friendship between Ka-
zakh and Uzbek nations. The goal is to 
strengthen these mutual relations, trust 
and pass it all on to the next generations”4. 
As a result of the meeting in Tashkent, an 

agreement was reached to intensify bilat-
eral cooperation on a number of regional 
and international issues and threats, in-
cluding the fight against terrorism, ex-
tremism, drug and arms trafficking, etc. 
The parties noted that there is a signifi-
cant potential for strengthening coopera-
tion and expressed their desire to further 
develop cooperation between Uzbekistan 
and Kazakhstan within the framework of 
international and regional organizations.

The official Kazakhstan media often 
refers to Kazakhstan’s leading position in 
the region. Almost all of Astana’s measures 
aimed at developing a positive foreign 
policy image of the country position Ka-
zakhstan as a leading state in Central Asia. 
Kazakhstan’s chairmanship in the OSCE 
is assessed by Astana as an epoch-making 
event for the entire region. Islam Karimov, 
in turn, has repeatedly pointed out that 
“the course of the Kazakh government, in 
fact, contradicts the national interests of 
the country”. The state visit of the Pres-
ident of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev to 
Kazakhstan in March 2017 opened a new 
page in relations between two countries. 
During the talks, issues of further devel-
opment of cooperation, strengthening 
peace and security were discussed, and 
views were exchanged on topical regional 
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1. Meeting of the President of the Republic  
of Kazakhstan N. A. Nazarbayev with  
the President of the Republic of Uzbekistan  
I. A. Karimov in the limits of a working visit  
to Uzbekistan. Tashkent, April 14, 2016

2. Meeting of the President of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev with 
the President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev. Astana, 23 March 2017
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and international issues of mutual inter-
est. In particular, the President of Uzbeki-
stan Sh. Mirziyoyev noted that “Uzbeki-
stan and Kazakhstan are interested in the 
fastest settlement of the Afghan problem. 
Afghanistan’s transition to a peaceful path 
largely depends on economic develop-
ment, in which the countries of our region 
can and should participate”.

For Russia, Kazakhstan is a key part-
ner in the post-Soviet space. This ap-
plies to both economic projects, in par-
ticular those related to the development 
of gas transportation infrastructure, as 
well as political and cultural projects. At 
the same time, in the conditions of quite 
strong competition for regional leader-
ship between Kazakhstan and Uzbekistan, 
building relations with the latter is a tool 
for Russia to exert some pressure on Asta-
na. Over the 25 years since independence, 
Russia and Uzbekistan have had different 
periods in their bilateral relations, but at 
present there is every reason to talk about 
a strategic partnership and allied rela-
tions between Tashkent and Moscow. In 
recent years, more than 150 documents 
have been signed regulating cooperation 
in various fields – political, economic, 

military-technical, humanitarian, and 
many others.

Summing up, it should be noted that in 
general, cooperation between Kazakhstan 
and Uzbekistan has positive dynamics. 
The legal framework of bilateral relations 
covers almost all its areas. The trade turn-
over between Kazakhstan and Uzbekistan 
is quite stable. The two countries have 
the same goal – to maintain stability and 
peace in the region and comprehensively 
develop close good-neighborly relations. 
Kazakhstan and Uzbekistan, as the two 
leaders of Central Asia, have a huge po-
tential for the development of political, 
economic, cultural and humanitarian re-
lations. With the election of the new Pres-
ident of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev ob-
served an active rapprochement between 
these countries. Further development of 
their relations will contribute to strength-
ening the international image of the 
two states, regional stability, including 
strengthening the security of the borders 
of Russia and China with the Central Asian 
countries, and reducing cross-border risks 
here. In the end, countries will get more 
preferences from expanding regional eco-
nomic and political cooperation. 

–––––––––––––––––––––––
1. Nazarbayev i Karimov podpisali okonchatel’niy dogovor o granitsah: Spornye Bagys i 

Turkestanets podeleny porovnu [Nazarbayev and Karimov signed final border agreement: Dis-
puted Bagys and Turkestanets are equally divided] (2002). Available from http://www.centra-
sia.ru/newsA.php?st=1031603040 (accessed 20 July 2017). (In Russian).

2. Osnovnye napravlenia dvuhstoronnego sotrudnichestva Kazakhstana i Uzbekistana: 
1991–2006 [The main directions of bilateral cooperation between Kazakhstan and Uzbekistan: 
1991-2006.] (2006). Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakh-
stan. No. 5. pp. 93–96. – (In Russian).

3. Nazarbayev N. A. Poslaniye Prezidenta Respubliki Kazakhstan narodu Kazakhstana: 
Kazakhstan na puti uskorennoy ekonomicheskoy, sotsial’noy i politicheskoy modernizatsii 
[Address of the President of the Republic of Kazakhstan to the people of Kazakhstan: Kazakh-
stan on the path of accelerated economic, social and political modernization]. Kazahstanskaya 
pravda. 19 February 2005. (In Russian).

4. Vzaimootnosheniya Uzbekistana i Kazakhstana: osnovnyye tendentsii i faktor ustoychi-
vosti Tsentral’noy Azii [Relations between Uzbekistan and Kazakhstan: main trends and a fac-
tor of sustainability in Central Asia] (2016). Available from http://www.stanradar.com/news/
full/20534-vzaimootnosheniuzbekistana-ikazahstana-osnovnye-tendentsii-i-faktor-ustoj-
chivosti-tsentralnoj-azii.html (accessed 20 July 2017). (In Russian).



68

ОҚИҒАЛАР, САНДАР МЕН ДЕРЕКТЕР 
СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ЦИФРЫ / EVENTS, FACTS, NUMBERS



69

ХРОНИКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРВОГО 
ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН –  
ЕЛБАСЫ

Уважаемые читатели!

Представляем вашему 
вниманию отрывки  
из готовящейся к изда-
нию книги из серии «Пер-
вый Президент Республи-
ки Казахстан Нурсултан 
Назарбаев. Хроника 
деятельности».

В предлагаемом материа-
ле отражены основные 
мероприятия с участием 
Елбасы внутри страны  
и за рубежом в период  
с 1 июля по 29 сентября 
2020 года.
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Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
провёл телефонные пе-
реговоры с Президентом 
Российской Федерации  
В. Путиным.

В ходе беседы Елбасы 
поздравил В. Путина с 
предварительными ито-
гами голосования по 
поправкам к Конституции 
Российской Федерации и 
выразил свою уверенность, 
что изменения в основной 
российский закон послужат 
дальнейшей модернизации 
социально-экономической 
жизни страны.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
обратился к народу Казах-
стана. 

«Как вам известно, опасная 
пандемия коронавирус-
ной инфекции охватила 
многие страны мира, в том 
числе и Казахстан. Миллио-
ны людей заболели этой 
тяжёлой болезнью, она не 
обошла стороной и меня. 
Я был глубоко тронут тем 
искренним вниманием и 
моральной поддержкой, 
которую мне оказали ряд 
глав зарубежных государств 
и правительств, видных 
политических и обществен-
ных деятелей. Все они вы-
разили мне свои искренние 

сопереживания, пожелания 
бодрого духа и скорейшего 
выздоровления, за это я им 
очень благодарен…» – гово-
рилось в обращении.

***
Елбасы провёл телефонные 
переговоры с председате-
лем Института глобального 
зелёного роста, экс-Гене-
ральным секретарём ООН 
Пан Ги Муном. 

Пан Ги Мун сердечно по-
здравил Елбасы с юбилеем, 
пожелав ему крепкого здо-
ровья, счастья и успехов во 
всех новых начинаниях. 

Политик подчеркнул осо-
бый вклад Н. А. Назарбаева 
в поддержание и укрепле-
ние международного мира 
и безопасности, а также 
в обеспечение высокого 
авторитета Казахстана на 
глобальном уровне.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан провёл 
телефонные переговоры с 
экс-Президентом Турецкой 
Республики А. Гюлем. 

А. Гюль поздравил Елбасы 
с юбилейным, 80-м днём 
рождения, выразив поже-
лания здоровья, благополу-
чия и новых свершений.

Собеседник подчеркнул 
историческую значимость 

личности Н. А. Назарбаева 
в становлении Казахстана 
как сильного и процветаю-
щего государства с высо-
ким авторитетом в мире.

***
Елбасы провёл телефонные 
переговоры с Президентом 
Республики Армения  
А. Саркисяном. 

Президент Армении 
поздравил Елбасы с 80-ле-
тием, пожелал доброго 
здоровья, долгих лет жиз-
ни, дальнейшей активной и 
многогранной деятельно-
сти на благо народа Казах-
стана.

А. Саркисян отметил, что 
судьбоносным для Казах-
стана стало то, что в самый 
сложный и переломный 
период истории ответ-
ственность за будущее 
государства взял на себя 
его Первый Президент –  
Н. А. Назарбаев. 

***
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан провёл 
телефонные переговоры 
с председателем Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Фе-
дерации В. Матвиенко.

В. Матвиенко поздравила 
Елбасы с юбилеем, особо 
отметив, что Первый Пре-
зидент пользуется заслу-
женным авторитетом среди 
казахстанцев и за рубежом 

1 июля

3 июля

5 июля
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как опытный и дальновид-
ный политический деятель, 
настоящий Лидер своей 
страны.

***
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан провёл 
телефонные переговоры с 
Премьер-министром Люк-
сембурга К. Беттелем.
 
В ходе беседы К. Беттель 
поздравил Елбасы с 80-ле-
тием, передав свои наилуч-
шие пожелания здоровья 
и дальнейших успехов во 
благо дружественного на-
рода Казахстана.

Премьер-министр Люксем-
бурга отметил, что с име-
нем Н. А. Назарбаева связа-
ны значительный прогресс 
Казахстана, рост благосо-
стояния нации, достойное 
место нашей страны в ряду 
активных и ответственных 
участников международно-
го сообщества.

Елбасы провёл телефонные 
переговоры с Президентом 
Кыргызской Республики  
С. Жээнбековым. 

С. Жээнбеков поздравил 
Елбасы с 80-летием, по-
желав крепкого здоровья, 
долголетия и достижения 
новых успехов в много-
гранном государственном 
труде.

Президент Кыргызстана 
отметил, что с именем  
Н. А. Назарбаева связано 
успешное развитие Казах-
стана и рост благосостоя-
ния его народа, а опыт и 
авторитет Лидера Нации 
играют исключительно 
ценную роль для развития 
интеграционных процессов 
в регионе. 

***
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
провёл телефонные пе-
реговоры с Президентом 
Российской Федерации  
В. Путиным. 

В ходе беседы В. Путин 
сердечно поздравил Ел-
басы с юбилеем, пожелав 
крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии и новых 
свершений на благо друже-
ственного казахстанского 
народа.

Президент России выра-
зил уверенность в том, что 
политическая дальновид-
ность и огромный опыт  
Н. А. Назарбаева будут и 
впредь способствовать 
углублению и расширению 
сотрудничества между 
Казахстаном и Россией, 
а также наращиванию 
интеграционных процес-
сов в рамках Евразийского 
экономического союза. 

***
Елбасы провёл телефонные 
переговоры с Президентом 

Республики Узбекистан  
Ш. Мирзиёевым. 

Президент Узбекистана 
поздравил Елбасы с юби-
лейным днём рождения, 
пожелав доброго здоровья, 
счастья и новых достиже-
ний в ответственной дея-
тельности на пути процве-
тания Казахстана.

Ш. Мирзиёев отметил, что 
благодаря огромным уси-
лиям, мудрому и дально-
видному руководству  
Н. А. Назарбаева Казахстан, 
эффективно используя свой 
огромный экономический 
и интеллектуальный потен-
циал, стал одной из самых 
быстроразвивающихся 
стран мира.

Узбекский лидер подчерк-
нул, что Первый Президент 
заслуженно завоевал боль-
шое уважение и почёт не 
только у себя на Родине, но 
и на международной арене. 

***
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан провёл 
телефонные переговоры с 
Президентом Республики 
Беларусь А. Лукашенко. 

В ходе беседы Президент 
Беларуси поздравил Елбасы 
с 80-м днём рождения, по-
желав крепкого здоровья, 
благополучия и успешной 
реализации новых задач в 
истории Казахстана.

6 июля
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А. Лукашенко подчеркнул, 
что под руководством Ли-
дера Нации казахстанский 
народ прошёл огромный 
путь, создав страну, кото-
рая демонстрирует впе-
чатляющие успехи в своём 
развитии. 

Собеседник также отме   тил 
высокую роль  
Н. А. Назарбаева в станов-
лении и продвижении как 
казахстанско-белорусских 
отношений, так и инте-
грационных процессов на 
евразийском пространстве. 

***
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
провёл телефонные пе-
реговоры с Президентом 
Турецкой Республики  
Р. Эрдоганом. 

В ходе разговора Р. Эр-
доган поздравил Елбасы 
с юбилеем, пожелав ему 
отличного здоровья и но-
вых достижений в много-
плановой государственной 
деятельности.

Собеседник отметил, что 
история развития совре-
менного Казахстана на-
прямую связана с именем 
Первого Президента  
Н. А. Назарбаева, особо 
подчеркнув его фундамен-
тальную роль в станов-
лении взаимоотношений 
между двумя странами.

***

Елбасы провёл телефонные 
переговоры с Президентом 
Республики Таджикистан  
Э. Рахмоном.

Президент Таджикистана 
поздравил Елбасы с 80-ле-
тием, пожелав крепкого 
здоровья, счастья и даль-
нейших успехов в много-
гранной государственной 
деятельности.

Э. Рахмон выразил уверен-
ность в том, что Первый 
Президент Казахстана про-
должит свою созидатель-
ную деятельность на благо 
братского народа Казахста-
на и региона в целом.

***
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
провёл телефонные перего-
воры с заместителем пред-
седателя Совета Безопасно-
сти Российской Федерации 
Д. Медведевым.

Собеседник поздравил 
Елбасы с юбилеем, поже-
лав отменного здоровья, 
неисчерпаемых жизненных 
сил и дальнейшей реали-
зации планов по развитию 
Казахстана.

Д. Медведев отметил, 
что статус Лидера Нации 
позволяет Н. А. Назарбаеву 
вносить свой уникальный 
вклад в обеспечение пре-
емственности как в много-
плановом взаимодействии 

Казахстана и России, так и 
на интеграционном на-
правлении.

***
Елбасы провёл телефонные 
переговоры с Президентом 
Азербайджанской Респуб-
лики И. Алиевым.  
 
Президент Азербайджана 
поздравил Елбасы с 80-лет-
ним юбилеем, пожелав ему 
здоровья, благополучия и 
всяческих успехов в актив-
ной созидательной дея-
тельности на благо брат-
ского народа Казахстана. 

И. Алиев назвал  
Н. А. Назарбаева большим 
другом своей страны, кото-
рый внёс огромный вклад 
в создание фундамента 
казахстанско-азербайджан-
ских отношений, а также в 
укрепление солидарности 
между тюркоязычными 
странами. 

***

С 80-летним юбилеем  
Н. А. Назарбаева поздравил 
Глава государства  
К. К. Токаев. 

К. К. Токаев подчеркнул 
особую роль и вклад Елбасы 
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в развитие Казахстана. «Се-
годня исторический день – 
80-летие нашего Елбасы. 
Он – великий сын казах-
ского народа. Мы обычно 
говорим: «Еліміздің ұлы 
қайраткері, ұлы перзенті». 
И так считают во всём 
мире», – сказал Глава госу-
дарства. 

Президент Казахстана 
также отметил высокий 
международный авторитет 
Н. А. Назарбаева. «Елбасы 
создал современное госу-
дарство, очертил границы 
Казахстана на карте мира. 
Об этом говорят все выда-
ющиеся политики мира, 
которые в эти дни звонят 
и поздравляют нашего 
Елбасы. 80-летие – это 
очень важная веха в жизни 
каждого человека. Желаю 
Н. А. Назарбаеву долгих лет 
жизни. Я уверен в том, что 
он ещё принесёт огромную 
пользу нашему народу, 
нашему государству», – 
сказал К. К. Токаев. 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан провёл 
телефонные переговоры с 
экс-Президентом Француз-
ской Республики  
Н. Саркози. 

Н. Саркози сердечно 
поздравил Елбасы с юби-
лейным днём рождения, 

выразив пожелания креп-
кого здоровья, благополу-
чия и дальнейших успехов 
в важной государственной 
деятельности. 

Экс-Президент Франции 
подчеркнул, что высоко 
ценит сложившиеся друже-
ские отношения  
с Н. А. Назарбаевым и с 
теплотой отметил годы 
совместной деятельности, 
направленной на активное 
развитие сотрудничества 
между двумя странами.

Елбасы провёл телефонные 
переговоры с Президентом 
Туркменистана Г. Бердыму-
хамедовым. 

Президент Туркменистана 
поздравил Н. А. Назарбаева 
с 80-летним юбилеем и по-
желал ему крепкого здоро-
вья, неиссякаемой жизнен-
ной энергии и успехов в его 
ответственной деятельно-
сти на благо казахстанского 
народа. 
 
Собеседники отметили 
высокий уровень дву-
сторонних отношений 
между Туркменистаном 
и Казахстаном в поли-
тико-дипломатической, 
торгово-экономической и 
культурно-гуманитарной 
областях. 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
со страниц печати выразил 
соболезнования казахстан-
цам в связи с объявлением 
13 июля Днём националь-
ного траура по умершим 
от коронавирусной ин-
фекции. 

Елбасы встретился с пред-
седателем правления АО 
«ФНБ «Самрук-Казына»  
А. Есимовым, который 
доложил о проводимой 
работе по поддержке отече-
ственной системы здраво-
охранения. 

Первый Президент Казах-
стана подчеркнул  
необходимость расши ре-
ния участия АО «ФНБ  
«Самрук-Казына» в про-
цессе борьбы с пандемией 
коронавирусной ин-
фекции.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы со 
страниц печати поздравил 
казахстанцев с Днём метал-
лурга.

7 июля

10 июля

13 июля

14 июля

17 июля
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Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
провёл телефонные пе-
реговоры с Президентом 
Республики Узбекистан  
Ш. Мирзиёевым. 

Н. А. Назарбаев сердечно 
поздравил главу Респуб-
лики Узбекистан с днём 
рождения.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
направил телеграмму  
с соболезнованиями семье 
видного государственного 
и общественного деятеля, 
академика К. Сагадиева. 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы со 
страниц печати поздравил 
казахстанцев с праздником 
Курбан айт. 

***
Елбасы провёл телефонные 
переговоры с Президентом 
Азербайджанской Респуб-
лики И. Алиевым.  

И. Алиев поздравил  
Н. А. Назарбаева с празд-
ником Курбан айт, пожелал 
ему крепкого здоровья и 
процветания народу Казах-
стана. 

И. Алиев отметил, что  
под руководством  

Н. А. Назарбаева Казах-
стан достиг больших 
успехов, прошёл славный 
исторический путь, он 
сыграл важную роль в 
развитии двусторонних 
отношений, основанных 
на принципах дружбы и 
братства.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан провёл 
телефонные переговоры 
с Президентом Турецкой 
Республики Р. Эрдоганом.  

Собеседники обменялись 
тёплыми поздравлениями 
по случаю праздника Кур-
бан айт, пожелав народам 
Казахстана и Турции благо-
получия и процветания.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
направил телеграмму с 
соболезнованиями семье 
известного спортсмена, 
олимпийского чемпиона, 
обладателя звания «Қа-
зақстанның Еңбек Ері»  
Ж. Ушкемпирова.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан направил 
телеграмму поздравления 
А. Лукашенко по случаю 
его переизбрания на пост 

Президента Республики 
Беларусь.

Елбасы встретился с Пре-
мьер-Министром Респуб-
лики Казахстан А. Мами-
ным. 

В ходе встречи были обсуж-
дены итоги экономическо-
го развития страны за семь 
месяцев текущего года и 
планы работы в постпанде-
мический период. 

Елбасы подчеркнул, что 
принятые ранее в Казах-
стане государственные 
программы позволили 
снизить негативное влия-
ние текущего кризиса на 
национальную экономику.  

В завершение встречи  
Н. А. Назарбаев отметил, 
что у Казахстана имеет-
ся значительный опыт 
преодоления глобальных 
экономических кризисов, 
а также возможности для 
обеспечения стабильного 
роста экономики. 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 

24 июля

31 июля

26 июля

1 августа

2 августа

10 августа

13 августа 

17 августа
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принял первого замести-
теля председателя партии 
«Nur Otan» Б. Байбека, 
который доложил об итогах 
подготовительной работы 
по организации внутри-
партийного отбора, о ходе 
разработки предвыборной 
программы и о работе Фон-
да Birgemiz по поддержке 
социально уязвимых граж-
дан страны и сотрудников 
медицинских организаций, 
а также проинформиро-
вал о результатах работы 
по возведению домов для 
пострадавших от наводне-
ния жителей аула Достык 
Мактааральского района 
Туркестанской области. 

В ходе встречи Елбасы под-
черкнул особую важность 
качественного проведения 
внутрипартийного отбора – 
праймериз. 

***
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы, 
председатель партии Nur 
Otan Н. А. Назарбаев обра-
тился к казахстанцам по 
случаю начала праймериз в 
партии Nur Otan.

***
Елбасы принял помощника 
Президента – секретаря Со-
вета Безопасности Респуб-
лики Казахстан А. Исеке-
шева, который доложил о 

проводимой работе Аппара-
та Совета Безопасности по 
анализу и предупреждению 
возможных рисков и угроз. 

В ходе встречи  
Н. А. Назарбаев указал на 
важность осуществления 
контроля состояния нацио-
нальной безопасности, 
соблюдения законности и 
обеспечения правопорядка 
в условиях пандемии.

Елбасы принял председате-
ля Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан  
Н. Нигматулина.

В ходе встречи  
Н. А. Назарбаев был про-
информирован о текущей 
деятельности фракции 
партии Nur Otan в Мажи-
лисе Парламента и ходе 
осуществления контроля за 
реализацией предвыбор-
ной программы партии.

Елбасы встретился с пред-
седателем Сената Парла-
мента Республики Казах-
стан М. Ашимбаевым.

В ходе встречи были обсуж-
дены итоги региональных 

поездок депутатов Сената  
и план работы верхней  
палаты на предстоящую 
сессию.

Председатель партии Nur 
Otan подчеркнул, что в 
настоящее время наблю-
дается большой интерес 
к праймериз со стороны 
общества и участники 
праймериз должны от-
крыто поднимать острые 
проблемы на местах, 
выявлять недостатки и 
предлагать конкретные 
решения.  

В завершение выступле-
ния председатель партии 
отметил важную роль Nur 
Otan в деле консолидации 
общества и обеспечения 
дальнейшего развития 
страны. 

20 августа

27 августа

28 августа
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Елбасы провёл встречу с 
Генеральным прокурором 
Республики Казахстан  
Г. Нурдаулетовым. 

В ходе встречи  
Н. А. Назарбаев был проин-
формирован о состоянии 
законности и правопорядка 
в стране, а также о работе 
ведомства в период дей-
ствия карантинных мер.

***

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан встретился 
с председателем Верховно-
го суда Республики Казах-
стан Ж. Асановым, который 
проинформировал Елбасы 
о ходе модернизации су-
дебной системы страны.

***

Елбасы посетил ТОО «Науч-
но-исследовательский 
проектный институт «Аста-
нагенплан». 

Аким города Нур-Султан 
А. Кульгинов представил 
Первому Президенту Казах-
стана план строительства 
социально-культурных 
объектов города, модерни-
зации инфраструктуры, по-
этапной реализации задач 
в сфере благоустройства и 
создания условий комфорт-
ного проживания.

Н. А. Назарбаев отметил, 
что всегда уделял особое 
внимание вопросам разви-
тия столицы, которая стала 
олицетворением нового 
Казахстана, и подчеркнул, 
что перед руководством 
города совместно с Пра-
вительством стоит задача 
реализации Генплана и 
мастер-плана столицы по 
обустройству инфраструк-
туры города для комфорт-
ного проживания горожан 
и гостей столицы. 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
встретился с главой Ми-
нистерства иностранных 

дел Китайской Народной 
Республики Ван И.

В ходе беседы  
Н. А. Назарбаев отметил, 
что в Казахстане высоко 
ценят дружбу с Китаем. 

Министр иностранных дел 
КНР отметил достижения 
Казахстана и поблагода-
рил Н. А. Назарбаева за 
весомый вклад в развитие 
всесторонних казахстан-
ско-китайских отношений.

 

Елбасы встретился с пред-
седателем Агентства по 
противодействию корруп-
ции Республики Казахстан 
А. Шпекбаевым.

10 сентября 

12 сентября

15 сентября 
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Во время встречи Елбасы 
был проинформирован  
о предпринимаемых мерах 
по усилению борьбы  
с коррупцией в рамках  
реализации Плана нации 
«100 конкретных шагов».

***

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан встретился 
с председателем Нацио-
нального банка Республики 
Казахстан Е. Досаевым. 

В ходе встречи  
Н. А. Назарбаеву были 
представлены прогнозы 
относительно развития 
мировой экономики в усло-
виях пандемии и ситуации 
на рынках торгово-эко-
номических партнёров 
Казахстана.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
председательствовал на за-
седании Совета Безопасно-
сти Республики Казахстан.

В ходе заседания были 
рассмотрены вопросы обе-
спечения охраны здоровья 
населения и экономиче-
ской безопасности. 

Председатель Совета 
Безопасности отметил 
самоотверженную работу 
врачей, полицейских, воен-
нослужащих и представи-
телей других сфер, которые 
внесли вклад в противо-
действие коронавирусной 
инфекции.

Н. А. Назарбаев указал на 
необходимость подготовки 
ресурсов на случай глобаль-
ной «второй волны» панде-
мии, выработки исчерпы-
вающих мер упреждающего 
реагирования, а также на 
важность достоверной 
оценки и прогнозирования 
уровня заболеваемости.

***
Елбасы провёл телефонные 
переговоры с Президентом 
Республики Татарстан  
Р. Миннихановым.

Первый Президент Казах-
стана поздравил лидера 
республики с победой на 
выборах Президента Татар-
стана и пожелал дальней-
шего процветания региону, 
а жителям республики 
успехов и благополучия.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
находился с рабочей по-
ездкой по Мангистауской 
области, в ходе которой 
принял участие в презен-
тации проекта развития 
туристического хаба на 
побережье Каспийского  
моря.

Елбасы отметил важность 
развития отечественной 
туристической отрасли, 
подчеркнув, что Казах-
стан обладает не только 
уникальной природой, но 
и местами, имеющими 
историко-культурную или 
сакральную значимость, 
объектами Великого шёл-
кового пути, археологиче-
скими памятниками, что 
позволяет развивать  

16 сентября 

18 сентября 
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в стране любые виды орга-
низованного отдыха. 

По завершении презен-
тации Н. А. Назарбаев 
осмотрел гостиничный 
комплекс Rixos Water World 
Aktau.

В рамках рабочей поездки 
в Мангистаускую область 
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
возложил цветы к памятни-
ку общественного деятеля, 
известного казахстанского 
писателя А. Кекилбаева в 
городе Актау. 

Н. А. Назарбаев также по-
сетил музей, посвящённый 
жизни и творчеству  
А. Кекилбаева, ознакомил-
ся с экспонатами музея, а 
также оставил памятную 
запись в Книге почётных 
гостей.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
провёл встречу с Президен-
том Республики Узбекистан 
Ш. Мирзиёевым. 

В ходе дружеской встре-
чи Елбасы и Президент 
Узбекистана обменялись 
мнениями о текущем 
состоянии и перспективах 
развития казахстанско- 
узбекских отношений, 
укрепления межнациональ-
ного согласия.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
находился с рабочей  
поездкой по Туркестанской 
области, в ходе которой 
ознакомился с ходом строи-
тельства туристической 
и городской инфраструк-
туры, культурно-просве-
тительских и спортивных 
объектов города Туркес-
тана.

Н. А. Назарбаев принял  
участие в церемонии от-
крытия международного 
аэропорта города Туркеста-

на, ознакомился с новым 
спортивным объектом – 
стадионом «Туркестан- 
Арена», с экспозицион-
ными комплексами центра 
«Ұлы Дала Елі», посетил 
новые объекты – много-
функциональный концерт-
ный зал Конгресс-холла 
и гостиничный комплекс 
Rixos Turkistan.

В заключительной части 
рабочей поездки в Турке-
станскую область Первый 
Президент ознакомился 

19 сентября

25 сентября 

28 сентября 
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с планами дальнейшего 
развития города Туркеста-
на. Н. А. Назарбаеву был 
презентован комплекс «Ка-
раван-сарай» и представле-
на информация по итогам 
археологических иссле-
дований на территории 
заповедника-музея «Азрет 
Султан». Также Елбасы 
рассказали о проектах, 
осуществляемых в рамках 
исполнения протокольных 
поручений Президента 
Казахстана К. К. Токаева, 
данных в августе 2020 года.

Отметив высокие темпы 
строительства туристи-
ческой и городской ин-
фраструктуры, Первый 
Президент подчеркнул, что 
принятое им в 2018 году 
решение о возрождении 
Туркестана было поддер-
жано народом Казахстана. 
«Сегодня мы ознакомились 
с новыми объектами Турке-
стана. Они станут новыми 
достопримечательностями 
города, точками притяже-
ния горожан и туристов со 
всего Казахстана и мира. 
Масштабное строительство 
Туркестана – это импульс 
экономическому развитию 
целого региона», – сказал 
Елбасы.

По завершении меро-
приятия Н. А. Назарбаев 
провёл брифинг для СМИ 
и ознакомился с музеем, 
расположенным в новом 

визит-центре «духовной 
столицы Казахстана».

Первый Президент Казах-
стана – Елбасы совершил 
рабочую поездку в город 
Шымкент, где ознакомился 
с деятельностью TOO «Каз-
медприбор», специализи-
рующегося на производстве 
медицинского оборудова-

ния, медицинской мебели и 
автомобилей медицинского 
назначения.
 
Председатель правления 
АО «ФНБ «Самрук-Казы на» 
А. Есимов доложил о  
предпринятых в период 
пандемии мерах со сторо-
ны фонда по поддержке си-
стемы здравоохранения и 
отечественных производи-
телей, а также проинфор-
мировал Елбасы о закупе 
препарата «Авифавир» в 
количестве 3 000 единиц 
и достигнутой договорён-
ности по поставке вакцины 
против коронавируса. 

 

В ходе рабочей поездки 
в город Шымкент Елбасы 
также посетил археоло-
гический объект «Старое 
городище Шымкент», явля-
ющийся одним из древ-
нейших исторических мест 
Казахстана. 

29 сентября 
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