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ЖОЛДАУ

ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ӘЛ-АУҚАТЫНЫҢ ӨСУІ:
ТАБЫС ПЕН ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ
Мемлекет басшысы Н.Ә.НАЗАРБАЕВТЫҢ Қазақстан халқына Жолдауы
Құрметті қазақстандықтар!
Біз тәуелсіздік жылдары көп жұмыс атқардық.
Экономикасы қарқынды дамып келе жатқан
заманауи прогрессивті мемлекет құрып,
бейбітшілік пен қоғамдық келісімді қамтамасыз
еттік.
Сапалы әрі тарихи маңызы зор құрылымдық,
конституциялық және саяси реформалар
жүргіздік.
Қазақстанның халықаралық беделінің ар
туына және оның аймақтағы геосаяси рөлінің
күшеюіне қол жеткіздік.
Біз өңірлік және жаһандық проблемаларды
шешу ісіне зор жауапкершілікпен қарайтын
жауапты әрі қалаулы халықаралық серіктес
ретінде танылдық.
Қазақстан ТМД және Орталық Азия елдері арасынан «ЭКСПО2017» халықаралық көрмесін
өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап алған
бірінші мемлекет болды.
Біз Еуразия өңірінің қаржылық, іс кер лік,
инновациялық және мәдени орталығы ретінде
қалыптасуын қамтамасыз етіп, жаңа елордамыз
– Астананы салдық.
Халық саны 18 миллионнан асып, өмір сүру
ұзақтығы 72,5 жасқа жетті.
Біз берік экономикалық негіз қалыптастырдық.
Соңғы 20 жыл ішінде елімізге 300 миллиард
АҚШ доллары көлемінде тікелей шетел инвес
тициясы тартылды.
Экономиканы өркендетудің негізі саналатын
шағын және орта бизнес нығайып келеді.
Дүниежүзілік Банктің бизнес жүргізу жеңілдігі
рейтингінде Қазақстан 190 елдің ішінде 36шы
орынға көтерілді.
Біз әрдайым сыртқы сын-қатерлерге дер кезінде
назар аударып, оларға дайын бола білдік.
Соған байланысты, мен елімізді жаңғырту
жөнінде қажетті бағдарламалық бастамалар
жасадым.
Олардың жүзеге асырылуы табысты
дамуымыздың негізгі факторына айналды.
Біздің стратегиялық мақсатымыз – 2050 жылға
қарай әлемдегі озық дамыған 30 елдің қатарына
қосылу.
2014 жылы еліміздің инфра құ ры лы мын
жаңартатын «Нұрлы жол» кешенді бағдарламасын
іске асыруды бастадық.
Үш жыл бұрын «100 нақты қадам» – Ұлт жоспарын жарияладық.
Содан кейін еліміздің Үшінші жаңғыруына
кірістік.
Оның басты міндеті – Қазақстанның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін
экономикалық өсімнің жаңа моделін құру.
Еліміздің орнықты дамуы өмір сүру деңгейін
одан әрі арттыруға деген зор сенім ұялатады.
Біз жаңа міндеттерді атқаруға дайынбыз.
Құрметті отандастар!
Соңғы кездері әлемдік саяси және эко
номикалық трансформация үдерістері күшейе
түсті.

Әлем қарқынды түрде өзгеріп келеді.
Мызғымастай көрінген жаһандық қауіпсіздік
жүйесінің тұғыры мен халықаралық сауда
ережелері бұзылуда.
Жаңа технологиялар, роботтандыру мен
автоматтандыру еңбек ресурстарына және адам
капиталының сапасына қатысты талаптарды күрделендіруде.
Қаржы жүйелерінің мүлде жаңа архитекту
расы түзілуде.
Бұл орайда қор нарықтары кезекті қаржы
дағдарысына алып келуі мүмкін жаңа «сабын
көбігін» үрлеуде.
Бүгінде жаһандық және жергілікті проблемалар
тоғыса түсуде.
Мұндай жағдайда сын-қатерлерге төтеп берудің
және мемлекеттің табысқа жетуінің кепілі елдің
басты байлығы – адамның даму мәселесі болып отыр.
Үкімет, әрбір мемлекеттік органның, мемлекеттік компанияның басшысы жұмыс тәсілдерін
өзгертуі қажет.
Қазақстандықтардың әлауқатының өсуі
басты басымдыққа айналуға тиіс.
Мен лауазымды тұлғаның жеке тиімділігін және қызметке лайықтылығын дәл
осы өлшемге сәйкес бағалайтын бола
мын.

***
Қазақстандықтардың әлауқаты, ең алды
мен, табыстарының тұрақты өсімі мен тұрмыс
сапасына байланысты.
І. ХАЛЫҚ
ТАБЫСЫНЫҢ ӨСУІ
Адам еңбекқор болып, өз кәсібін жақсы
меңгергенде және лайықты жалақы алуға немесе
жеке кәсіп ашып, оны дамытуға мүмкіндік болған
кезде табыс артады.
Мемлекет пен адамдардың күш біріктіруінің
арқасында ғана біз Жалпыға ортақ еңбек
қоғамын құра аламыз.
Біріншіден, Үкіметке 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі жалақыны 1,5 есе, яғни
28 мыңнан 42 мыңға дейін өсіруді тапсырамын.
Бұл барлық сала бойынша түрлі меншік нысандарындағы кәсіпорындарда жұмыс істейтін 1
миллион 300 мың адамның еңбекақысын тікелей
қамтиды.
Бюджеттік мекемелерде жұмыс істейтін 275
мың қызметкердің еңбекақысы көбейіп, орта есеп
пен 35 пайызға өседі.
Осы мақсаттарға 2019-2021 жылдар да
республикалық бюджеттен жыл сайын 96 мил
лиард теңге бөлу керек.

Осыған орай, енді, ең төменгі жалақы ең
төменгі күнкөріс шегіне байланысты болмайды. Ең
төменгі жалақының жаңа мөлшері бүкіл экономика
ауқымындағы еңбекақы өсімінің катализаторы
на айналады.
Төмен жалақы алатын қызмет кер лердің
еңбекақысын көтеруге қатысты бұл бастаманы
ірі компаниялар қолдайды деп сенемін.
Екіншіден, бизнесті өркендетудің тұрақты көздерін қалыптастырып, жеке инвестицияны ынта
ландыру және нарық еркіндігін қолдау керек.
Дәл осы бизнес арқылы жаңа жұмыс орында
ры ашылып, қазақстандықтардың басым бөлігі
табыспен қамтамасыз етіледі.
БІРІНШІ. Біз 2010 жылдың өзінде «Биз
нестің жол картасы – 2020» бағдарламасын
іске қостық.
Өңірлерге жұмыс сапарым барысында мұның
тиімділігіне көз жеткіздім.
Бағдарламаның қолданылу мерзімін 2025
жылға дейін ұзарту керек.
Осы бағдарламаны жүзеге асыру үшін жыл
сайын қосымша кемінде 30 миллиард теңге
бөлуді қарастыру қажет.
Бұл 3 жыл ішінде қосымша кемінде 22 мың
жаңа жұмыс орнын ашуға, 224 миллиард теңге
салық түсіруге және 3 триллион теңгенің өнімін
өндіруге мүмкіндік береді.

ЕКІНШІ. Экономикада бәсекелестікті дамыту және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
мен табиғи моно по лия лардың қызметі үшін
белгіленетін тарифтер саласында тәртіп орнату
мақсатымен батыл шаралар қабылдау керек.
Коммуналдық қызмет пен табиғи монопо
лияларды реттеу салаларында тарифтің жасалуы және тұтынушылардан жиналған қаржының
жұмсалуы әлі күнге дейін ашық емес.
Монополистердің инвестициялық міндеттемелеріне тиімді мониторинг пен бақылау жүргізілмей отыр.
Үкімет 3 ай мерзім ішінде осы мәселемен
айналысып, бәсекелестікті қорғау функциясын
елеулі түрде күшейте отырып, монополияға
қарсы ведомствоның жұмысын реформалауы
керек.
Бұл – маңызды мәселе, ол бизнес үшін кететін
шығынның артуына, адамдардың нақты табысын
азайтуға әкеп соқтырады.
ҮШІНШІ. Бизнесті заңсыз әкім шілік
қысымнан және қылмыстық қудалау қаупінен
қорғауды арттыра түсу керек.
2019 жылдың 1 қаңтарынан бас тап
салық заңнамасының бұзы луы жөніндегі
қылмыстық жауап кершіліктің қолданылу
шегін, айыппұлды өсіре отырып, 50 мың айлық
есептік көрсеткішке дейін арттыруды тапсы
рамын.
Сондайақ, негізгі міндеті көлеңкелі эконо
микамен күрес болуға тиіс Қаржы мониторингі
комитетіне функцияларын бере отырып, Эконо
микалық тергеу қызметін қайта құру қажет.
Біз «қолмақол ақшасыз экономикаға» бет
бұруымыз керек.
Мұнда жазалаушы ғана емес, сондай-ақ
бизнестің қолмақол ақшасыз есеп айырысуын
қолдау сияқты ынталандырушы құралдарға да
сүйенген жөн.
Салық және кеден саласындағы ақпараттық
жүйелер интеграциясының аяқталуы әкімшілен
дірудің ашықтығын арттырады.
Үкімет үш жыл ішінде эконо ми кадағы
көлеңкелі айналымды кем дегенде 40 пайызға
қысқарту үшін нақты шаралар қабылдауға
тиіс.
Бизнес өз жұмысын жаңадан бастау үшін 2019
жылдың 1 қаңтарынан бастап салықтың негізгі
сомасы төленген жағдайда, өсім мен айыппұлды
алып тастай отырып, шағын және орта бизнес
үшін «салық амнистиясын» жүргізуге кірісуді
тапсырамын.
ТӨРТІНШІ. Экспортқа бағытталған ин
дустрияландыру мәселесі эко номикалық
саясаттың негізгі элементі болуға тиіс.
Үкімет өңдеу секторындағы экспорттаушы
ларға қолдау көрсетуге баса мән беруі қажет.
Біздің сауда саясатымызда селқостық болмауға
тиіс.
Оған біздің тауарларымызды өңірлік және
әлемдік нарықта ілгерілететін белсенді сипат дарыту керек.
(Соңы 2-3-беттерде)

ЖОЛДАУ

«ӘЗІРЕТ СҰЛТАН» МУЗЕЙІНДЕ ЕЛБАСЫ ЖОЛДАУЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ
ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫНДА «ӘЗІРЕТ
СҰЛТАН» МЕМЛЕКЕТТІК ТАРИХИ-МӘДЕНИ
ҚОРЫҚ-МУЗЕЙІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ
«ҚАЗАҚ СТАНДЫҚТАРДЫҢ ӘЛ-АУҚАТЫНЫҢ ӨСУІ: ТАБЫС ПЕН ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ» АТТЫ ЖОЛДАУЫН ТАЛҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН ЖИЫН ӨТТІ.
Б а с қ о суд а м у з е й б а с ш ы с ы Н ұ р б ол ат
Ахметжанов Жолдауда көрсетілген ел дамуының
басым бағыттары мен міндеттеріне тоқталды.
«Маңызды құжатта Қазақстанның жалпы
әлеуметтік өмір сапасын жақсарту және біздің
салаға қатысты мәдениет мен туризмді дамыту
мәселелері қамтылды. Елбасының Жолдауы – жаңа
мақсаттарға жетелейтін ең басты құжат болып табылатыны айқын. Сондықтан музей ұжымын
Елбасы Жолдауын халық арасында насихаттау

жұмыстарына, негізгі басымдықтарының жоғары
деңгейде жүзеге асырылуына белсенді атсалысуға

ТУРИЗМ ЖАУҺАРЫ ––
«ӘЗІРЕТ СҰЛТАН»
5

шақырамын», – деді музей директоры Нұрболат
Қадырұлы.

Сонымен қатар музей директоры келген
қонақтарға «Әзірет Сұлтан» қорық-музейінің

ӘЗ-ТӘУКЕ ХАН ТҰСЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ
6

2018-2022 жылдарға арналған даму концепциясымен таныстырып, алдағы уақытта аталған концепция өз жемісін беретінін сеніммен жеткізді.
Ш а р а ғ а Т ү р к і с т а н қ а л а л ы қ а рд а ге р лер кеңесінің төраға орынбасары Пернетай
Досыбеков, Мемлекеттік жастар сыйлығының
лауреаты, сазгер, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ
профессоры Бекжігіт Сердәлі, Білім беру ісінің
үздігі, «Этнопедагогикалық» колледж директоры Айғаным Серім, «С.Ерубаев» музейінің
меңгерушісі Ақсүмбе Бо ст анов, «Өзбек
этномәдени» орталығының төраға орынбасары Райым Қошқаров, «Ұстаз» газетінің
тілшісі Журналистер одағының мүшесі Ақмарал
Ғаниқызы, БАҚ өкілдері мен музей қызметкерлері
қатысты.
Кезекті Жолдауды түсіндіруге арналған жиында қатысушылар Елбасының биылғы Жолдауы
туралы ойларын кеңінен ортаға салып, саяси
құжаттың ерекшелігі мен маңыздылығын сөз етті.

ЖАЛАҢТӨС БАТЫРЛАРДЫ
БІЛЕМІЗ БЕ?
7
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ӘЛ-АУҚАТЫНЫҢ ӨСУІ:
Мемлекет басшысы Н.Ә.НАЗАРБАЕВТЫҢ
(Соңы. Басы 1-бетте)
Сонымен бірге халық тұтынатын тауарлардың
ауқымды номенклатур
 асын игеріп,
«қарапайым заттар экономикасын» дамыту
үшін кәсіпорындарымызға көмектесу қажет.
Бұл экспорттық әлеуетімізді жүзеге асыру
тұрғысынан ғана емес, сондай-ақ ішкі нарықты
отандық тауарлармен толт ыру үшін де
маңызды.
Үкіметке өңдеу өнеркәсібі мен шикізаттық
емес экспортты қолдау мақсатымен алдағы 3
жылда қосымша 500 миллиард теңге бөлуді
тапсырамын.
Басымдығы бар жобаларға қолжетімді несие беру міндетін шешу үшін Ұлттық банкке
кемінде 600 миллиард теңге көлемінде ұзақ
мерзімге қаржы бөлуді тапсырамын.
Үкімет Ұлттық банкпен бірлесіп, осы
қаражаттың көзделген мақсатқа жұмс алуын
қатаң бақылауды қамтамасыз етуі керек.
Ірі әрі серпінді жобаларды жүзеге асыру
үшін шетелдік инвесторлармен бірлесіп инвестиция салу қағидаты бойынша жұмыс істейтін
Шикізаттық емес секторға бөлінетін тікелей
инвестиция қорын құру мәселесін қарастыру
қажет.
Сондай-ақ, көлік-логистика және басқ а
да қызмет көрсету секторларын ілгер іл ету
жөніндегі жұмыстарды жандандыру керек.
Бай табиғатымыз бен мәдени әлеуетімізді
пайдалану үшін сырттан келетін және ішкі
туризмді дамытуға ерекше көңіл бөлу қажет.
Үкімет қысқа мерзімде салалық мемлекеттік
бағдарлама қабылдауға тиіс.
БЕСІНШІ. Агроөнеркәсіп кешен ін і ң
әлеуетін толық іске асыру керек.
Негізгі міндет – еңбек өнімділігін және қайта
өңделген ауыл шаруашылығы өнімінің экспортын 2022 жылға қарай 2,5 есе көбейту.
Мемлекеттік қолдаудың барлық шараларын елімізге заманауи агротехнологияларды
ауқымды түрде тартуға бағыттау қажет.
Біз икемді әрі ыңғайлы стандарттарды
енгізу және ауыл шаруашылығы саласындағы
беделді шетелдік мамандарды – «ақылды адамдарды» тарту арқылы саланы басқарудың үздік
тәжірибесін пайдалануымыз керек.
Ауыл кәсіпкерлеріне шаруашылық жүр
гізудің жаңа дағдыларын үйрету үшін жаппай
оқыту жүйесін қалыптастырған жөн.
Үкіметке алдағы 3 жыл ішінде осы
мақсаттарға жыл сайын қосымша кемінде 100
миллиард теңге қарастыруды тапсырамын.
АЛТЫНШЫ. Инновациялық және
сервистік секторларды дамытуға ерекше
көңіл бөлген жөн.
Ең алдымен, «болашақтың экономикасы
ның» баламалы энергетика, жаңа материалдар, биомедицина, үлкен деректер, заттар
интернеті, жасанды интеллект, блокчейн және
басқа да бағыттарын ілгерілетуді қамтамасыз
ету қажет.
Еліміздің жаһандық әлемдегі орны мен рөлі
келешекте нақ осыларға байланысты болады.
Үкіметке Назарбаев Унив ерс итет імен
бірлесіп, нақты жобаларды анықтай отырып,
әрбір бағыт бойынша арнайы бағдарламалар
әзірлеуді тапсырамын.
Университет базасында жасанды интел
лект технологиясын әзірлеумен айналысатын
ғылыми-зерттеу институт ын құру сондай
жобалардың бірі бола алады.
ЖЕТІНШІ. Нақты экономиканы өркендету
үшін қаржы секторының рөлін күшейтіп, ұзақ
мерзімді макроэкономикалық тұрақтылықты
қамтамасыз ету қажет.
Бағаның өсуі, қаржыландыруға қолжетімділік,
банктердің орнықтылығы – міне, осы мәселелер
көбіне қазір жұрттың қызығушылығын ту
дырып отыр.
Ұлттық банк Үкіметпен бірлесіп, қаржы
секторын және нақты секторларды сауықтыру,
инфляцияға қарсы кешенді саясат жүргізу
мәселелерін жүйелі түрде шешуді бастауы
керек.
Қалыптасқан жағдайда экономиканы,
әсіресе, өңдеу секторы мен шағын және
орта бизнесті несиелендіруді ұлғайту өте
маңызды.
Сондай-ақ, зейнетақы активтері мен
әлеуметтік сақтандыру жүйесінің ресурстарын
басқару тиімділігін арттырып, баламалы қаржы
құралдарын – құнды қағаз нарығы, сақтандыру
және басқа да салаларды нақты дамыту керек.
Бизнесті шетел инвестициясымен, капиталға
қолжетімділікпен қамтамасыз ету ісінде
«Астана» халықаралық қаржы орталығы
маңызды рөл атқаруға тиіс.
Біз жеке сотты, қаржы реттеуішін, биржаны
арнайы құрдық.
Барлық мемлекеттік органдар мен ұлттық
компаниялар осы алаңды белсенді пайдала
нып, оның тез қалыптасуына және дамуына атсалысуы керек.
***
Аталған шаралардың тиімді жүзеге асырылуы
жалақының өсуі мен жаңа жұмыс орындарының

ашылуы есебінен қазақстандықтардың табы
сын арттырады.
Бұл үдерістер әрдайым Үкіметтің басты на
зарында болуға тиіс.
II. ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ
Әл-ауқатымыздың екінші бір сипаты – өмір
сүру деңгейінің артуы.
Білім берудің, денсаулық сақтау саласының,
тұрғын үйдің сапасы мен қолжетімділігі, жайлы
және қауіпсіз жағдайда өмір сүру мәселелері
әрбір қазақстандық отбасына қатысты.
Осыған орай, Үкімет әлеуметтік секторға,
қауіпсіздік пен инфрақұрылымға мән бере отырып, бюджет шығыстарының басымдықтарын
қайта қарауға тиіс.
БІРІНШІ. 5 жыл ішінде білім, ғыл ым,
денсаулық сақтау салаларына барлық көз
дерден жұмсалатын қаражатты ішкі жалпы
өнімнің 10 пайызына дейін жеткізу қажет.
Қаржыландыруды халыққа қызмет көрсету
сапасын елеулі түрде арттыруды қамтамасыз
ететін тиісті реформаларды жүзеге асыру үшін
бағыттау керек.
ЕКІНШІ. Мектепке дейінгі білім беру са
пасын түбегейлі жақсарту керек.
Ойлау негіздері, ақыл-ой мен шығармашылық
қабілеттер, жаңа дағдылар сонау бала кезден
қалыптасады.
Білім беру ісінде 4К моделіне: креативтілікті,
сыни ойлауды, коммуникативтілікті дамытуға
және командада жұмыс істей білуге басты назар аударылуда.
Бұл салада біліктілік талаптарын, оқыту
әдісін, тәрбиешілердің және балабақшадағы
басқа да қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу
жүйесін қайта қарау қажет.
Білім және ғылым министрлігі
әкімдіктермен бірлесіп, биыл тиісті «Жол
картасын» әзірлеуі керек.
ҮШІНШІ. Орта білім беру жүйесінде
негізгі тәсілдер белгіленген, қазіргі кезеңде
солардың орындалуына баса назар аударған
жөн.
Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқыту
жүйесі мен әдістемесі мемлекеттік мектептер
үшін бірыңғай стандарт болуға тиіс. Бұл мектеп білімін реформалаудың қорытынды кезеңі
болады.
Білім сапасын бағалау жүйесі халықаралық
стандарттарға негізделуге тиіс.
Орта мектептердің өзінде балаларды мейлінше
сұранысқа ие мамандықтарға бейімдеп, кәсіби
диагностика жүргізу маңызды.
Бұл оқытудың жеке бағдарын жасауға және
оқушы мен мұғалімнің оқу жүктемесін азайтуға
мүмкіндік береді.
Балалар қауіпсіздігінің маңызд ыл ығын
ескеріп, бүкіл мектептер мен балабақшаларды
бейнебақылау жүйесімен қамтамасыз етуді,
мектеп психологтарының жұмысын күшейтуді
және басқа да дәйекті шараларды жүзеге асыруды тапсырамын.
Білім алудың қолжетімділігін арттыру
мақсатымен оқушыларға орын жетіспейтіні,
мектептердің үш ауысымда оқыту және апат
жағдайында болу проблемалары мейлінше
сезіліп отырған өңірлер үшін Үкіметке 20192021 жылдарға арналған бюджеттен қосымша
50 миллиард теңге қарастыруды тапсырамын.

ТӨРТІНШІ. Келесі жылы «Педагог
мәртебесі туралы» заңды әзірлеп, қабылдау
қажет деп санаймын.
Бұл құжат мұғалімдер мен мектепке дейінгі
мекемелер қызметкерлері үшін барлық
игілікті қарастырып, жүктемені азайтуға,
жөнсіз тексерістер мен міндеттен тыс функциялардан арашалауға тиіс.
БЕСІНШІ. Жоғары білім беру ісінде оқу
орындарының маман дайындау сапасына
қатысты талаптар күшейтіледі.
Біз гранттардың санын көбейттік, енді жа
уапкершіліктің кезеңі келді.
Жоғары оқу орнының табыстылығын
бағалаудың басты критерийі – оқу бітірген
студенттердің жұмыспен қамтылуы, жалақысы
жоғары жұмысқа орналасуы.
Жоғары оқу орындарын ірілендіру саясатын жүргізу қажет.
Нарықта жоғары сапалы білім бер уді
қамтамасыз ететіндері ғана қалуға тиіс. Назарбаев
Университетінің тәжірибесіне сүйеніп, үздік
шетелдік топ-менеджерлерді жұмысқа тарту
арқылы әлемнің жетекші университеттерімен
әріптестік орнату маңызды.
Қазіргі білім инфрақұрылымының базасында Назарбаев Университетінің үлгісімен өңірлік
жаңа жоғары оқу орнын құру қажет деп санаймын.
АЛТЫНШЫ. Медициналық қызмет са
пасы халықтың әлеуметтік көңіл-күйінің
аса маңызды компоненті болып саналады.
Ең алдымен, әсіресе ауылдық жерлерде
алғашқы медициналық-санитарлық көмектің
қолжетімді болуын қамтамасыз ету қажет.
Алғашқы медициналық-санитарлық көмек
көрсететін қызметкерлерді ынталандыру үшін
2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап ауруларды
емдеу ісін басқарудың жаңа тәсілдерін енгізген
учаскелік медицина қызметкерлерінің жала
қысын кезең-кезеңмен 20 пайызға көбейтуді
тапсырамын.
Осы мақсаттарға келесі жылы 5 миллиард
теңге бөлінеді.
2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап барлық
емханалар мен ауруханалар медиц иналық
құжаттарды қағазсыз, цифрлық нұсқада жүргізуге
көшуге тиіс.
Бұл 2020 жылға қарай бүкіл тұрғындардың
электронды денсаулық паспорттарын жасауға,
кезектерді, бюрократияны жоюға, қызмет
көрсету сапасын арттыруға мүмкіндік береді.
Осыған дейін жасалған кардиологиялық және
нейрохирургиялық кластерлердің тәжірибесін
пайдаланып, 2019 жылы Астанада Ұлттық
ғылыми онкологиялық орталықтың құры
лысын бастау керек.
Осылайша біз көптеген адам өмірін сақтап
қаламыз.
ЖЕТІНШІ. Өңірлік деңгейдегі резерв
терді тауып, бұқаралық спорт пен дене шы
нықтырудың қолжетімділігін арттыру қажет.
Үкіметке және әкімдерге кем дегенде 100
дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салуды
тапсырамын.
Сондай-ақ, қолданыстағы, әсіресе мек
тептердегі спорт ғимараттарын тиімді пайдаланып, дене шынықтырумен айналысу үшін аулаларды, парктерді, саябақтарды жабдықтау қажет.
СЕГІЗІНШІ. Ұлт саулығы – мемлекеттің

басты басымдығы. Бұл – қазақстандықтар са
палы азық-түлікті пайдалануға тиіс деген сөз.
Бүгінде халықты сапасыз әрі денсаулыққа
және өмірге қауіп төндіретін тауарлар мен
көрсетілетін қызметтерден қорғайтын тұтас са
ясат жоқ.
Үкіметке шаралар қабылдауды және осы
жұмысты ретке келтіруді тапсырамын.
Келесі жылдан бастап Тауарлар мен көр
сетілетін қызмет сапасын және қауіпсіздігін
бақылау комитеті жұмысын бастауға тиіс.
Оның қызметі, ең бастысы, азық-түлікке,
дәрі-дәрмекке, ауыз суға, балалар тауарына, медициналық қызмет көрсетуге сараптама
жүргізуді қамтитын болады. Бұл үшін заманауи
зертханалық базаны қамтамасыз етіп, білікті мамандар штатын қалыптастыру қажет.
Бұл орайда, тұтынушылардың құқықтарын
қорғайтын қоғамдық ұйымдарды институцио
налды тұрғыдан күшейтіп, оларды белсенді
пайдаланған жөн.
Біз әрдайым бизнеске көмек көрсетеміз,
бірақ адам, оның құқықтары мен денсаулығы
маңыздырақ.
Мемлекет әкімшілік кедергілерді азайту барысында көптеген тексерістен, рұқсат беру және
басқа да рәсімдерден бас тартты.
Сондықтан, ұсынылатын тауарл ард ың,
көрсетілетін қызметтердің сапас ы мен
қауіпсіздігі үшін бизнес қоғамдастығы да жа
уап береді.
Жалпы, бизнес пайда табуды ғана
емес, сондай-ақ, мемлекетпен бірлесіп аза
маттарымыздың қауіпсіздігі мен жайлы
тұрмысын қамтамасыз етуді де ойлауы керек.
***
Халыққа сапалы әлеуметтік қызмет көрсету
ісі тұрғын үй жағдайын жақсарту, еліміздегі кез
келген елді мекенде жайлы әрі қауіпсіз өмір сүру
сипатындағы мол мүмкіндіктермен үйлесімді
түрде толыға түсуге тиіс.
III. ӨМІР СҮРУГЕ ЖАЙЛЫ
ОРТА ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Жайлылық дегеніміз – ең алдымен, тұрғын
үйдің қолжетімділігі, ауланың әдемілігі мен
қауіпсіздігі, тіршіл ікке және жұмыс істеуге
қолайлы елді мекеннің және сапалы инфрақұ
рылымның болуы.
БІРІНШІ. Сапалы әрі қолжетімді тұрғын
үй.
Бүгінде біз тұрғын үй құрылысына зор серпін
беріп отырған «Нұрлы жер» бағдарламасын табысты іске асырудамыз.
Тұрғын үй ипотекасының қолжет ім
ділігін арттыратын жаңа ауқымдағы «7-20-25»
бағдарламасы қолға алынды.
Әкімдерге жергілікті бюджет есеб інен
жеңілдетілген ипотека бойынша алғашқы
жарнаны ішінара субсидиялау мәселесін
пысықтауды тапсырамын.
Мұндай тұрғын үй сертификаттарын
беру біліктілігі жоғары педагогтер, медицина қызметкерлері, полицейлер және өңірге
қажетті басқа да мамандар үшін ипотеканың қол
жетімділігін арттырады.
Сондай-ақ, халықтың әлеуметтік тұрғыдан
әлсіз топтары үшін ірі қалаларда жалдамалы
тұрғын үй құрылысын ұлғайту қажет.
Бұл шаралар 250 мыңнан астам отбасы

үшін тұрғын үй жағдайын жақсартуға мүмкіндік
береді.
Бюджет есебінен салынатын жаппай құрылыс
алаңдарына арналған инженерлік инфрақұрылым
жүргізуді қоса алғанда, мемлекет бес жыл ішінде
650 мың отбасыға немесе 2 миллионнан астам
азаматтарымызға қолдау көрсетеді.
ЕКІНШІ. Еліміздің аумақтық дамуына
жаңа тәсілдер енгізуді қамтамасыз ету қажет.
Бүгінде жетекші елдердің экономикасы,
көбіне, жаһандық қалалар немесе мегаполистер
арқылы танылады.
Әлемдік ішкі жалпы өнімнің 70 пайыздан
астамы қалаларда түзіледі.
Біздің өз тұрмыс салтымыз тарихи қалыптасты,
моноқалалары мен шағын облыс орталықтары
бар аграрлы экономика басымдыққа ие болды.
Сондықтан 18 миллион халқы бар ел үшін
миллионнан астам тұрғыны бар 3 қаланың болуы, соның ішінде 2 қаланың тәуелсіз Қазақстан
дәуірінде осы қатарға қосылуы – үлкен жетістік.
Астана мен Алматы еліміздегі ішкі жалпы
өнімнің 30 пайыздан астамын қазірдің өзінде
қамтамасыз етіп отыр.
Бірақ, қалалардың инфрақұрылымы кәсіп
орындар мен тұрғындардың жедел өсіп келе
жатқан қажеттіліктеріне сай бола бермейді.
Соңғы жылдары біз «Нұрлы жол» бағдар
ламасы бойынша республикалық маңызы бар
инфрақұрылым қалыптастырдық.
2015 жылдан бастап 2400 шақырым автомобиль жолы салынды және қайта жөнделді. Бұл
жұмыстар жалғасуда және 2020 жылға дейін
қосымша 4600 шақырым жол пайдалануға
беріледі.
Енді өңірлік және қалалық инфрақұры
лымды жүйелі түрде дамытқан жөн.
Осы мақсатқа орай биыл қаржыл андыру
көлемі артты: жергілікті маңызы бар жолдарға
150 миллиард теңгеге дейін, ауылдық жерлерді
сумен қамтуға 100 миллиард теңгеге дейін
қаражат бөлінді.
Әкімдер осы қаражаттың есебінен өңірлердегі
мейлінше өткір проблемаларды шешуге күш
жұмылдыруы керек.
Үкімет бұл міндетті жүйелі қолға алып,
қосымша инфрақұрылымдық мәселелер
тізімін жасап, жобаларды бағалап, оларды
қаржыландыру көздерін іздеп табуы қажет.
Жаңа мектептер, балабақшалар, ауруханалар
құрылысын елді мекендерді дамыту жоспар
ларымен ұштастыру қажет, сондай-ақ, бұл сек
торға жеке инвесторларды тарту үшін жағдай
жасаған жөн.
Сонымен қатар, «инфрақұрылым
адамдарға» моделінен «адамдар инф ра
құрылымға» моделіне бірте-бірте көшу қажет.
Бұл елді мекендерді ірілендіру ісін ынталандырып, бөлінетін қаражатты пайдалану
тиімділігін арттыратын болады.
Әрбір өңір мен ірі қала бәсекеге қабілеттіліктің
қолда бар басымд ықт арын ескеріп, өзіндік
орнықты экономикалық өсу және жұмыспен
қамту моделіне сүйене отырып дамуға тиіс.
Осыған орай, тірек саналатын ауылдардан
бастап республикалық маңызы бар қалаларға
дейінгі түрлі елді мекендер үшін өңірлік стан
дарттар жүйесін әзірлеу керек.
Бұл стандарт әлеуметтік игіл ікт ер мен
көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тізімі
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ЖОЛДАУ

ТАБЫС ПЕН ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ
Қазақстан халқына Жолдауы
мен қолжетімділігінің, көлік, мәдени-спорттық,
іскерлік, өндірістік, цифрлық инфрақұрылыммен
қамтамасыз етілудің нақты көрсеткіштерін және
басқа да мәселелерді қамтуға тиіс.
Экологиялық ахуалды жақсарту, соның
ішінде зиянды заттардың таралуы, топырақтың,
жердің, ауаның жағдайы, қалдықтарды жою,
сондай-ақ онлайн түрінде еркін қолжетімді эко
логиялық мониторинг жүргізу жүйесін дамыту
жөніндегі жұмыстарды күшейту қажет.
Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған
«кедергісіз орта» қалыпт аст ыруға зор мән
берілуге тиіс.
2019 жылдың 1 қыркүйегіне дейін Еліміздің
басқарылатын урбанизац ияс ының жаңа
картасына айналатын Еліміздің 2030 жылға
дейінгі аумақтық-кеңістіктік дамуының бол
жамды схемасын әзірлеуді тапсырамын.
Практикалық шараларды жүзеге асыру
үшін нақты іс-шараларды, жобал арды және
қаржыландыру көлемін көрс ете отырып,
Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі
прагматикалық бағдарламасын әзірлеуді тапсырамын.
Өңірлік дамудың аталған аспект ілері
іске асырылу мерзімдері 2025 жылға дейін
ұзартылуға тиіс «Нұрлы жол» және «Нұрлы
жер» мемлекеттік бағдарламаларында ескерілуі
керек.
Біріншісі көлік инфрақұрылымын
дамытуға, екіншісі – коммуналды және тұрғын
үй құр ыл ысындағы мінд етт ерді шешуге
бағытталуға тиіс.
Бұл бағдарламалардың «екінші тынысын»
ашу керек.
ҮШІНШІ. Құқық қорғау органдарының
жұмысына терең және сапалы өзгерістер
қажет.
Қауіпсіздік тұрмыс сапасының ажырамас
бөлігі болып саналады.
Ішкі істер органдарының қызметкерлері қыл
мыспен күресте «алдыңғы шепте» жүреді,
көб іне өз басын қатерге тігіп, азаматтарды
қорғайды.
Сонымен қатар, қоғам құқық қорғау орган
дарының, ең алдымен, полиция жұмысының
түбегейлі жақсаруын күтіп отыр.
Үкіметке Президент Әкімшілігімен бірлесіп,
«Ішкі істер органдарын жаңғырту жөніндегі
жол картасын» қабылдауды тапсырамын.
Реформалар 2019 жылдың 1 қаңтарынан
бастап жүзеге асырыла бастауға тиіс.
Біріншіден, Ішкі істер министрлігінің
штаттық санын оңтайландырып, полицияны
өзіне тиесілі емес функциялардан арылту қажет.
Үнемделген қаражатты полицейл ердің
жалақысын көбейтуге, олардың тұрғын үй
және өзге де әлеуметтік мәселелерін шешуге
бағыттаған жөн.
Екіншіден, полиция қызметкерінің жаңа
стандартын бекітіп, мансаптық ілгерілеу,
сондай-ақ, полиция академиялары арқылы кадр
ларды даярлау мен іріктеу жүйесін өзгерту
керек.
Қызметкерлердің бәрі қайта аттестация
лаудан өтуге тиіс. Тек үздіктері ғана қызметін
жалғастырады.
Үшіншіден, халықпен жұмыс істеуд ің
жаңа заманауи форматтарын енгізіп, поли
цияны бағалаудың критерийлерін түбегейлі
өзгерткен жөн.
Полицияның жұмысын сервистік модельге
көшіру қажет.
Азаматтар санасында полицейлер жаза
лаушы емес, керісінше, қиын жағдайда көмек
көрсетуші деген түсінік орнығуы керек.
Қалалық және аудандық ішкі істер орган
дары жанында Халыққа қызмет көрсету орта
лықтарының қағидаты бойынша азаматтарды
қабылдау үшін қолайлы жағдай жасау қажет.
Қазақстанның бүкіл қалаларын қоғамдық
қауіпсіздікке мониторинг жүргізу жүйелерімен
жабдықтау керек.
Қоғам тарапынан білдірілген сенім деңгейі
және халықтың өзін қауіпсіз сезінуі полиция
жұмысын бағалаудың негізгі өлшемдері болуға
тиіс.

ТӨРТІНШІ. Сот жүйесін одан әрі
жаңғырту.
Соңғы жылдары көп жұмыс атқарылды, дегенмен, басты міндет – соттарға деген сенімнің
жоғары деңгейін қамтамасыз ету шешімін таппай отыр.
Сонымен қатар, құқық үстемдігі – біздің
реформаларымыздың табысты болуының негізгі
факторы.
Біріншіден, сот жұмысының заманауи фор
маттарын және озық электронды сервистер
енгізуді жалғастырған жөн.
Жыл сайын 4 миллион азаматымыз сотта
қаралатын іске қатысады.
Бұған қаншама күш пен қаражат жұмсалады!
Уақыт пен ресурстардың орынсыз шығынын
талап ететін артық сот рәсімдері қысқаруға тиіс.
Бұрын адамдардың жеке өздерінің келуі талап
етілсе, қазір оны алыстан жүзеге асыруға болады.
Екіншіден, сот жүйесінің сапалы дамуын
және кадрларының жаңаруын қамтамасыз
етіп, үздік заңгерлер судья болуға ұмтылатындай
жағдай жасау керек.
Үшіншіден, әсіресе бизнес пен мемлекеттік
құрылымдар арасындағы сот арқылы шешілетін
дау-дамайды қарау кезінде түсінікті әрі болжам
ды сот тәжірибесі керек, сондай-ақ судьяларға
заңсыз ықпал ету мүмкіндіктерін жою қажет.
Жоғарғы сотқа Үкіметпен бірлесіп, жыл
соңына дейін тиісті шаралар кешенін әзірлеуді
тапсырамын.
***
Кез келген реформаларды іске асыру барысында өзінің барлық іс-қимылын халықтың әлауқатын арттыруға арнайтын жинақы әрі тиімді
мемлекеттік аппарат маңызды рөл атқаратын
болады.
IV. АЗАМАТТАР СҰРАНЫСЫНА
БЕЙІМДЕЛГЕН МЕМЛЕКЕТТІК АППАРАТ
Жаңа кезең жағдайында мемлекеттік аппарат
қалай өзгеруге тиіс?
БІРІНШІ. Мемлекеттік органдар қыз
метінің тиімділігін түбегейлі арттыру.
«Сапа» – мемлекеттік қызметші өмірінің
жаңа стилі, ал өзін-өзі жетілдіру – оның басты
қағидаты болуға тиіс.
Жаңа формацияның мемлекеттік қыз
метшілері мемлекет пен қоғам арасындағы
алшақтықты қысқартуға тиіс.
Бұл арқылы тұрақты кері байланыс ор
нығып, мемлекеттік саясаттың нақты ша
ралары мен нәтижелері қызу талқыланып,
жұртшылыққа түсіндіріледі.
Мемлекеттік басқару академиясы Назар
баев Университетімен бірлесіп, «Жаңа форма
цияның басшысы» бағдарл амасын және
басшылық қызметтерге тағайындау кезінде
арнайы қайта даярлаудан өткізетін курстар
әзірлеу қажет.
Үздік шетелдік компанияларда жұмыс
тәжірибесі бар немесе әлемнің жетекші универ
ситеттерінде білім алған жеке сектордағы
кәсіби мамандарды тарту маңызды.
Биыл біз 4 мемлекеттік органға жалақы
төлеудің жаңа моделін енгіздік.
Барлық пилоттық жобалар жақсы нәтижелер
көрсетіп отыр.
Мемлекеттік қызметке қызығушылық артты, әсіресе өңірлік деңгейде оның өзектілігі жоғары.
Тиімсіз шығындарды оңтайландыру және
басшылық құрамын қысқарту есебінен төменгі
және орта буындағы қызметк ерлердің
жалақысы 2-2,5 есе өсті.
Кадрлардың жұмыстан кетуі 2 есе қысқарды.
Беделді жоғары оқу орындарын бітірген
түлектерді қоса алғанда, біліктілігі жоғары
кадрлардың жеке сектордан келуі 3 есе артты.
Мемлекеттік қызмет істері агентт іг інде
орталық аппаратқа арналған конкурс бір орынға
28 адамға дейін, ал өңірлік құрылымдарда бір
орынға 60 адамға дейін өсті.
Маңғыстау облысының әкімдігіндегі 1 бос
орынға енді 16 адам, ал Әділет министрлігінде
орта есеппен 13 адам үміткер болып отыр.
Астанада мемлекет-жекеменшік әріптестік
аясында іске асырылып жатқ ан жобаларды

қаржыландыруға қатысты жаңа тәсілдер есебінен
ғана 30 миллиардтан астам теңге үнемделді.
Еңбекақы төлеудің жаңа моделіне көшу
үшін мемлекеттік органдардың басшыларына «бюджеттік-кадрлық маневрді» жүзеге
асыруға құқық бердім.
Олар үнемделген қаражатты қызметшілердің
жалақысын арттыруға бағыттау мүмкіндігін
алды.
Қазіргі уақытта көптеген мемлекеттік органдар жаңа модельге көшуді қалап отыр.
Ең бастысы – олар мұны тек жалақыны көбейту
ғана емес, бәрінен бұрын, жұмыстарының
тиімділігін арттыру деп түсінуі керек.
Еңбекке төленетін қаржының өсімі бюд
жет шығысын, соның ішінде бағынышты
мекемелердің шығыстарын оңтайландыру
және үнемдеу есебінен өтелуін бақылауда
ұстауды тапсырамын.
Бұл жерде аталған жобаның бедел ін
түсірмес үшін формализм мен теңг ер
мешілікке жол бермеу қажет.
ЕКІНШІ. Осы күрделі кезеңде бөлінетін
әрбір теңгенің қайтарымының мол болуына
қол жеткізу керек.
Тексерістер нәтижелері айқындап отырғандай,
құрылыс құны кей жағдайда жобалық құжаттар
әзірлеу кезеңінде-ақ арттырылып көрсетіледі.
Соңына дейін жеткізілмейтін немесе перспективасы жоқ екені әуел бастан белгілі болған
жобалар бар.
Егер жүктелген іске жауапкершілік танытатын болсақ, бюджеттің жүздеген миллиард
теңгесін үнемдеп, тұрғынд ард ың нақты
қажетіне бағыттауға болады.
Үкімет тиімсіз әрі уақтылы емес
шығындарды болдырмай, шығ ыст арды
оңтайландырып, қаражатты үнемдеу үшін
жүйелі шаралар қабылдауы қажет.
ҮШІНШІ. Сыбайлас жемқ орл ықпен
белсенді күрес жалғасатын болады.
Біріншіден, көрсетілетін мемлекеттік
қызметтер аясында мемлекеттік қызметшілердің
тұрғындармен тікелей қарым-қатынасын
азайтуға қол жеткізген жөн.
Жер қатынастары мен құрылыс саласындағы
бюрократтық рәсімдер жұртшылықты мазалайтын мәселелердің бірі болып саналады.
Бұл салада ашықтық жоқ, халық пен бизнес
ақпаратқа толық қол жеткізе алмай отыр.
Жер қоры мен жылжымайтын мүлік ны
сандары туралы мәлім етт ердің бірыңғай
ақпараттық базасын жасауды тапсырамын.
Осы мәселе бойынша тәртіп орнатып, жерді
нақты инвесторларға беру керек!
Бұл – бір ғана мысал.
Жұрттың және бизнес қоғамд аст ығының
наразылығын туғызатын басқа да бағыттар бойынша тиісті жұмыстар жүргізу керек.
Жалпы, 2019 жылы көрсетілетін мемлекеттік
қызметтердің 80 пайызы, ал 2020 жылы кемінде
90 пайызы электронды форматқа көшірілуге
тиіс.
Сол үшін Мемлекеттік көрсетілетін қыз
меттер туралы заңды жедел жаңарту керек.
Екіншіден, қарамағындағы қызметкерлер сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқықбұзушылық
жасаған жағдайда бірінші басшылардың жеке
тәртіптік жауапкершілігін күшейту мәселесін
пысықтау қажет.
Сонымен қатар, адал жұмыс іст ейтін
қызметкер тексерушілерден қорықпауға тиіс.
Үшіншіден, «Сыбайлас жемқорлықтан ада
өңірлер» жобалары аясында елорданың жемқор
лыққа қарсы стратегияны жүзеге асыру жөніндегі
тәжірибесін тарату керек.
ТӨРТІНШІ. Үкімет пен барлық мемлекеттік
органдардың жұмысында формализм мен бю
рократияны азайту қажет.
Соңғы кездері Үкіметтегі, мемлекеттік орган
дардағы ұзақ отырыстар мен кеңестердің саны
еселеп артып, сондай-ақ құжат айналымы елеулі
түрде көбейді.
Үкімет әкімдердің және олардың орынбасар
ларының қатысуымен күніне 7 кеңес өткізетін
кездері де болады.
Олар қай кезде жұмыс істейді?

ТЫҢ СЕРПІЛІС, АСҚАРАЛЫ МІНДЕТТЕР
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың
5 қазандағы «Қазақстандықтардың әл-ауқатының
өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты
Қазақстан халқына Жолдауы Қазақ елінде зор
өрлеу туғызып, жер-жерде қызу талқылануда. Бұл
Жолдаудағы алға қойылған асқаралы міндеттер
халқымыздың жігерін жанып, жарқын болашаққа
деген сенімімізді барынша нығайта түсуде.
Елбасы өзінің жыл сайынғы Жолдаулары
мен бастамаларында халқымыздың әл-ауқаты
мен тұрмысын әрдайым басты назарда ұстап
келеді. Тәуелсіз елімізде берік экономикалық
негіз қалыптастырылды. Тарихи маңызы аса зор
құрылымдық, конституциялық және саяси реформалар жүргізіліп келеді.

Халық саны 18 миллионнан асып, өмір сүру
ұзақтығы 72,5 жасқа жетті. Елімізді жаңғырту
жөнінде қажетті бағдарламалық бастамалар жасалды.
Стратегиялық мақсат – 2050 жылға қарай
әлемдегі озық дамыған 30 елдің қатарына қосылу.
– 2014 жылғы еліміздің инфрақұрылымын
жаңартатын «Нұрлы жол» кешенді бағдарламасы
іске асырыла бастады;
– Үш жыл бұрын «100 нақты қадам» - Ұлт
жоспары жарияланды;
– Президент Н.Назарбаев 2017 жылғы 31
қаңтардағы Жолдауында Қазақстанның үшінші
жаңғыруы басталғанын жария етті;
– Елбасының 2017 жылғы 12 сәуірдегі

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты
мақаласы ұлттық рухани өсіп-өркендеуіміз
бен кемелденуіміздің айқын бағдарламасы деп
қабылданды;
– Президент 2018 жылғы 9 қаңтардағы
Қазақстан халқына «Төртінші өнеркәсіптік
революция жағдайындағы дамудың жаңа
мүмкіндіктері» атты Жолдауын жариялады;
– Елбасы биылғы наурыз айында Президенттің
бес әлеуметтік бастамасын ұсынды.
Президенттің 5 әлеуметтік бастамасына назар аударайық:
Бірінші бастама: Әрбір отбасына баспана
алудың жаңа мүмкіндіктерін беру.
Е к і н ш і б а с т а м а : Жа л а қ ы с ы т ө м е н

Мұны доғарып, бұл мәселені ретке келтіру
керек.
Өздеріне нақты міндеттемелер алуға және
солар үшін жария түрде есеп беруге тиіс ми
нистрлер мен әкімдерге шешім қабылдау
еркіндігін ұсыну қажет.
Еліміздің 2025 жылға дейінгі дамуының
стратегиялық жоспарының әзірленген көрсет
кіштер картасы бұған негіз болуға тиіс.
БЕСІНШІ. Қойылған міндеттерді
тиімді жүзеге асыру үшін реформалардың
жүргізілуіне бақылау механизмдерін күшейту
қажет.
Үкімет пен мемлекеттік органдар жыл соңына
дейін дамудың аталған барлық мәселелерін қамти
отырып, нақты индикаторлар мен «жол карта
ларын» әзірлеуге тиіс, сондай-ақ реформаларды
іске қосу үшін қажетті заң жобаларының бәрін
Парламентке уақтылы енгізуі керек.
Өз кезегінде, Парламент оларды сапалы әрі
жедел қарастырып, қабылдауға тиіс.
Реформалар мен негізгі стратегиялық
құжаттардың жүзеге асырылу барысына мониторинг жүргізіп, бағалау үшін қажетті өкілеттіктер
бере отырып, Президент Әкімшілігінде Ұлттық
жаңғыру офисін құруды тапсырамын.
Бұл офис статистикалық көрсеткіштерге мониторинг жүргізуден бөлек, Экономикалық ынты
мақтастық және даму ұйымының тәжірибесіне
сәйкес, тұрғындар үшін өзекті мәселелер жөнін
де халық пен бизнес өкілдері арасында тұрақты
түрде сауалнама жүргізуді қамтамасыз етеді.
Офис әрбір бағыт бойынша қалыпт асқан
жағдай жөнінде маған үнемі баяндап отырады.
Үкіметтің әрбір мүшесі, мемлекеттік органдар мен компаниялардың басшылары алға
қойылған міндеттердің орындалуына дербес жауап беретін болады.
V. ТИІМДІ СЫРТҚЫ САЯСАТ
Қазақстанның табысты жаңғыруын қамта
масыз ету үшін бастамашыл белсенді сыртқы
саясатты одан әрі жүзеге асыру қажет.
Біздің бейбітсүйгіш бағытымыз бен осы
саладағы нақты айқындалған қағидаттарымыз
өзін-өзі толық ақтап отыр.
Қазақстанның Ресей Федерациясымен қарымқатынасы мемлекетаралық байланыстардың
эталоны болып саналады.
Толыққанды интеграциялық бірлестік әрі
әлемдік экономикалық қатынастардың белсенді
мүшесі ретінде қал ыптасқан Еуразиялық
экономикалық одақ табысты жұмыс істеуде.
Орталық Азия өңірінде өзара ықпалдастықтың
жаңа парағы ашылды.
Қытай Халық Республикасымен жанжақты стратегиялық серіктестігіміз дәйекті
түрде дамып келеді.
«Бір белдеу – бір жол» бағдарламасы
Қытаймен қарым-қатынасымызға тың серпін
берді.
Менің қаңтар айындағы Вашингтонға ресми
сапарым және Президент Дональд Трамппен
жүргізген келіссөздерім барысында Қазақстан
мен АҚШ-тың XXI ғасырдағы кеңейтілген
стратегиялық серіктестігі жөніндегі уағдалас
тыққа қол жеткізілді.
Біз сауда және инвестиция саласындағы ірі
серіктесіміз – Еуропа Одағымен қарқынды
ынтымақтастығымызды жалғастыра береміз.
ТМД елдерімен, Түркиямен, Иранм ен,
Араб Шығысы және Азия елдерімен өзара
тиімді екіжақты қатынастар дамып келеді.
Ақтау қаласындағы саммитте қабылданған
Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы
конвенция Каспий маңы елдерімен ынтымақтас
тықтың жаңа мүмкіндіктеріне жол ашады.
Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйым ының
Қауіпсіздік Кеңесіндегі миссиясын абыроймен
аяқтап келеді.
Сирия жөніндегі Астана процесі бейбіт жолмен реттеу және осы елдің дағдарыстан шығуы
жөнінде тиімді жұмыс жүргізіп жатқан бірденбір келіссөздер форматына айналды.
Сонымен қатар, қазіргі күрделі жағдайда
Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты
бейімделуді және ұлттық мүддені прагматизм

жұмысшылардың еңбекақысын көбейту үшін
олардың салық жүктемесін азайту.
Үшінші бастама: Жоғары білім алудың
қолжетімділігі мен сапасын арттырып, студентжастардың жатақханадағы жағдайын жақсарту.
Төртінші бастама: Шағын несие беруді
көбейту.
Бесінші бастама: Елді газбен қамтамасыз
етуді жалғастыру.
Түркістан облысы мәртебе сіне ие болып, қасиетті Түркістан қаласының облыс
орталығына айналғанына төрт айға жуықтаған
қазіргідей ақ түйенің қарны жарылған шақта
бұл Жолдаудың облыс халқы үшін маңызы
айрықша. Қазіргі кезде облыс аудандары мен

қағид аттарына сәйкес ілгерілетуді талап
етеді.
***
Барлық кезеңде де табысқа деген нық сенім
мен халықтың бірлігі ғана ел тағдырын шешкен.
Бірлескен күш-жігеріміздің арқасында ғана
біз ұлы асуларды бағындыра аламыз.
VІ. ӘРБІР ҚАЗАҚСТАНДЫҚТЫҢ
ЕЛІМІЗДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕР
ҮДЕРІСТЕРІНЕ АТСАЛЫСУЫ
Әрбір қазақстандық жүргізіліп жатқан ре
формалардың мәнін және олардың Отаны
мызды өркендету жолындағы маңызын жете
түсінуге тиіс.
Реформаларды табысты жүзеге асыру үшін
қоғамымыздың ортақ мақсатқа жұмылуы
аса маңызды.
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы жаппай
қолдауға ие болып, қоғамдағы жаңғыру үдеріс
теріне зор серпін берді.
Бұл бастаманы әрі қарай жалғастырып қана
қоймай, оның аясын жаңа мазмұнмен және ба
ғыттармен толықтыру қажет.
Жастар мен отбасы институтын кешенді
қолдау мемлекеттік саясаттың басымдығына
айналуға тиіс.
Жастардың барлық санатын қолдауға
арналған шараларды толық қамтитын
әлеуметтік сатының ауқымды платформа
сын қалыптастыру керек.
Келесі жылды Жастар жылы деп жариялауды ұсынамын.
Біз ауылдық жерлердің әлеуметтік орта
сын жаңғыртуға кірісуіміз қажет.
Бұған арнайы «Ауыл – Ел бесігі» жо
басының іске қосылуы септігін тигізеді.
Бұл жоба арқылы өңірлердегі еңбекке қа
тысты идеологияны ілгерілетуді қолға алу
керек.
Бойскаут қозғалысы сияқты «Сарбаз» бала
лар-жасөспірімдер бірлестігін құрып, мектеп
терд е әскери-патр иотт ық тәрбиенің рөлін
күшейткен жөн.
«Өз жеріңді танып біл» жаңа бастамасы
аясында еліміздің өңірлері бойынша жаппай мектеп туризмін қайта жаңғырту керек.
Бүгінде халықтың әлеуметтік көңіл-күйін
айқындайтын негізгі салаларда теңдессіз шаралар ұсынылып отыр.
Бастамалардың қаржылық көлемі 1,5 трил
лион теңгеден асады, ал жиынтық әсері одан
да көбірек. Бұл халықтың өмір сүру деңгейін
арттыруға зор серпін береді.
Бұл – ең сенімді әрі тиімді инвестиция.
Қымбатты қазақстандықтар!
Халқымыздың бақуатты өмір сүруі және
еліміздің озық дамыған 30 елдің қат арына
қосылуы – Тәуелсіз мемлекетіміздің мәңгілік
мұраты.
Біз қашан да заман сынына тегеурінді ісқимылмен төтеп беріп келеміз.
Бұл – ең алдымен, ел ынтымағының
арқасы.
«Ынтымақты елдің ырысы мол» дейді
халқымыз.
Бүгінгі кезеңнің де талабы оңай емес.
Бірлігіміз мызғымаса, ынтымағымыз ыдырамаса, біз үшін алынбайтын асу, бағынбайтын
белес болмайды.
Мен әрбір Жолдауымда халықтың
әлеуметтік жағдайы мен тұрмыс сапасын
жақсартуға ерекше мән беріп келемін.
Қазіргі «7-20-25», «Нұрлы жол», «Нұрлы
жер» және басқа да мемлекеттік бағдарлама
лардың басты мақсаты – халқымыздың тұрмыс
сапасын жақсарту.
Қазақстанның бағындыратын биіктері
әлі алда.
Осы жолда халық сенімі рухымызды
жігерлендіріп, бойымызға күш-қайрат дарытады.
Сол сенімді ақтаудан артық мұрат жоқ!
Астана, қазан 2018 ж.

ауыл-селоларында Жолдауды кең көлемде
насихаттау мақсатымен облыс әкімдігінің
ұйымдастыруымен ақпараттық-насихаттық
топт ар жұмыс істеуде. Облыстық ауыл
шаруашылығы басқармасы бастығының міндетін
атқарушы Нұрбек Бадырақов жетекшілік ететін
ақпараттық-насихаттық топ Отырар, Арыс
аудандары мен Түркістан, Кентау қалаларында
болып, Жолдау төңірегінде жергілікті халықпен
сан-салалы әңгімелер өткізіп қайтты.
Сейдулла САДЫҚОВ,
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық
қазақ-түрік университетінің профессоры,
филология ғылымдарының докторы
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Шежіре – тарих, бастау алар сыр көзі
Əзіреттің қасқайып тұр күмбезі.

МЕРЕЙТОЙ

ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРМЕТТІ
АЗАМАТЫ «ҚҰРМЕТ» ОРДЕНІНІҢ
ИЕГЕРІ НҰРМАХАН НАЗАРОВ ҰЗАҚ
ЖЫЛДАР БАСШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР
АТҚАРҒАН.
МУЗЕЙ ДИРЕКТОРЫ КЕЗІНДЕ КӨПТЕГЕН
ТАРИХИ АҚТАҢДАҚТАРДЫҢ СЫРЫН АШҚАН. АҚЫН, ЖУРНАЛШЫНЫҢ
КӨПТЕГЕН ЕҢБЕГІ ТУҒАН ҚАЛАСЫ
ТҮРКІСТАНДЫ, КИЕЛІ ӨҢІРДІ ЖЫРЛАУҒА
АРНАЛҒАН.
ТАРИХИ ЖӘДІГЕР ТАЙҚАЗАННЫҢ ЕЛГЕ
ОРАЛУЫНА ҚЫРУАР ЕҢБЕК СІҢІРГЕН
ҚАЛАМГЕРДІҢ ҰСТАЗЫНА БАҒЫШТАЛҒАН
ӨЛЕҢІН ЖАРИЯЛАП ОТЫРМЫЗ.

ШАЛҚАР ШАБЫТ ТІЛЕЙМІН!

Сіздерді қазақ музей саласында өзіндік бай тарихы
қалыптасқан «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени
қорық-музейінің құрылғанына 40 жыл толған мерейтойымен
шын жүректен құттықтаймын!
Еліміздің іргелі рухани орталықтарының бірі ретінде жасампаз халқымыздың және жас ұрпақтың бойына ұлттық
құндылықтарды сіңіріп, тарихи сананы жаңғыртып, тәуелсіз
еліміздің рухани өсіп-өркендеуіне, отандық мәдениеттің мәуе
жаюына бұл музейдің қосқан үлесі қомақты деп білемін.
Өзінің осынау тарихында қорық-музей дәріпті дәстүрін
қалыптастырып, жұртшылықтың ықыласы мен құрметіне
бөленген киелі шаңыраққа айналды.
Қорық-музейге қарасты Қожа Ахмет Ясауи кесенесі мен
Түркістан өңіріндегі бай тарихи-мәдени мұраны көру үшін
әлемнің түкпір-түкпірінен келетін туристердің саны жыл сайын артып келеді.
Мәдени құндылықтар мен мұраларды сақтап, жинақтап,
ғылыми-танымдық қызмет атқаратын музейде бүгінде
шығармашылық құрамынан бастап техникалық қызметкерлерге
дейінгі 100-ден астам адам бір қолдың саласындай бірлесе
қызмет етіп, еліміздің мәдениетін мазмұндық жағынан жаңа
жетістіктерге жетелеуде.
Қорық-музейдің тарихынан сыр шертетін көпшілікке жол
тартқан фотоальбом еліміздің мәдениет саласына қосылған сүбелі
үлес. 40 жыл тарихы бар еліміздегі іргелі қорық-музейлердің
көшбасшысы «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорықмузейіне алдағы уақытта да мәртебелеріңіз биік, мерейлеріңіз
үстем болып, тәуелсіз еліміздің рухани өсіп-өркендеуіне,
Қазақстанның бәсекеге қабілетті ең дамыған 30 елдің қатарына
қосылуына, ел мәдениетінің дүниежүзі мәдени кеңістігіне
кіруіне еңбек ете беретіндеріңізге сенімдімін. Қазақстанның
мәдени өміріндегі жарқын жаңалық, елеулі белес – бүгінгі
мерейтойларыңызбен құттықтай отырып, баршаңызға зор
денсаулық, отбасыларыңызға бақыт, шығармашылықтарыңызға
шалқар шабыт тілеймін.
Қазақстан Республикасы Мəдениет
жəне спорт министрі
А.МҰХАМЕДИҰЛЫ

ӘЗІРЕТ-СҰЛТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТАРИХИ-МӘДЕНИ ҚОРЫҚ-МҰРАЖАЙЫНЫҢ
40 ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙТОЙЫНА ҚҰТТЫҚТАУ
Қасиетті Түркістан тарихында
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихимәдени қорық мұражайының орны
ерекше. Мұражай сонау 1978 жылы
Ортағасырлық теңдессіз туынды Қожа
Ахмет Ясауи кесенесі негізінде құрылған.
Саналы ғұмырын ұлтымыздың рухани
құндылықтары мен тарихи жәдігерлерін
түгендеуге арнаған Өзбекәлі Жәнібековтің
есімімен мұражайдың тарихы тығыз
байланысты. 1970-жылдары Қожа Ахмет
Ясауидің мұраларын жинақтап, іліміне
алғаш бетбұрыс жасаған тұлғалардың бірі
де бірегейі Өзбекәлі Жәнібеков болатын.
Айрықша күмбезі көкпен таласқан Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің
болашағына қатты алаңдағаны да белгілі. Әрине мұражай ісін
жасақтау оңай шаруа емес. Көптеген тарихшы-ғалымдарымыз
еселі еңбек сіңірді. Тәуелсіздік жылдарында мемлекет тарапынан
мұражай үлкен қолдауға ие болып, тарих тұғырында өз орнын
мықтап қалыптастырды.
Мұражайдың негізі болған Қожа Ахмет Ясауи кесенесі 2003
жылы ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұралар тізіміне енгізілген
алғашқы ескерткіш болып, қайта қалпына келтіру жұмыстары
жүргізілді.
Бүгінде Түркістан өңіріндегі тарихи-мәдени ескерткіштерді
қорғаумен айналысатын қорық-мұражайдың құрамында
200-ге тарта ескерткіштер мен қорында 25000 дана құнды
жәдігерлер қордаланған болса, бұл әрине Түркістан үшін

мақтаныш әрі мол тарихи байлық дер едім.
Дүние жүзінің назарын өзіне тіктеген
Түркістанның тарихи келбетін танытуда
қорық-мұражайдың атқарып отырған
қызметі орасан зор деп айтқым келеді. Себебі
Түркістан қаласына келетін миллиондаған
туристердің бағыты көбінде тарихи-археологиялық ескерткіштер мен кесенелерді
тамашалау болады. Туристерге танымдық
бағыттағы қызметтің сапалы үлгісін көрсете
білетін «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік
тарихи-мәдени қорық мұражайы ұжымының алдағы атқарар шаруалары еселене
түсетіні сөзсіз. Себебі облыстың орталығы
болған тұста Түркістанға келушілердің қатары арта түсуде.
Биылғы жыл Түркістан үшін, жалпы түркістандықтар үшін
тарихи да табысты жыл. Сонымен қатар мұражайдың қырық
жылдық мерейтойының осы тұсқа сәйкес келуі де үлкен мәнге ие.
Ендеше, барша мұражай ұжымын, ұлттық рухани мұраларының
нағыз жанашырларын 40 жылдық мерейтойымен құттықтаймын!
Егеменді еліміздің кемел келешегі жолындағы абыройлы
істеріңізге толымды табыс тілеймін! Мемлекетіміз үшін жасаған
әрбір қызметтеріңіз тек мәртебелеріңізді мерейлі етсін.
Еліміз тыныш, бірлігіміз бекем, тәуелсіздігіміз тұғырлы
болсын!
Түркістан қаласының əкімі
Ə.ӨСЕРБАЕВ

«ӘЗІРЕТ СҰЛТАН» МЕМЛЕКЕТТІК ТАРИХИ-МӘДЕНИ ҚОРЫҚ-МУЗЕЙІНІҢ ДИРЕКТОРЫ НҰРБОЛАТ
АХМЕТЖАНОВҚА!
Сіздерді «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінің қырық
жылдығымен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер! Ұлы бабамыз Қожа
Ахмет Ясауи мұраларын ғана емес, сонымен қатар тарихи-мәдени жәдігерлерімізді
ыждағаттылықпен жинап, көздің қарашығындай сақтап келе жатқан сіздердің қасиетті
мұраларымызға деген қамқорлықтарыңыз баршамызға мәлім. Мұның өзі түркілік
табиғатымызды жарқырата көрсетіп, әлемге паш етудің жарқын дәлелі болып табылады.
Мемлекет басшысы Н.Назарбаев 2017 жылғы 12 сәуірдегі «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламасында «Туған жер» бағдарламасымен «Қазақстанның
қасиетті рухани құндылықтары» немесе «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасын жасауды тапсырды.
Әрбір халықтың баршаға ортақ қасиетті жерлері болады. Осы тұрғыдан келгенде, Елбасы ежелгі тарихи жәдігерлерімізді тілге тиек ете келе, Қожа Ахмет Ясауи
мавзолейін айрықша атап өтті. Халқымыздың аса бай жәдігерлері ұлттық бірегейліктің
мызғымас негізін құрайтыны белгілі. Президент «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасын әзірлеу барысында қастерлі
мұраларға сүйене отырып, мәдени маңыздылығы тұрғысынан келгенде Түркістанның ұлттық немесе құрлықтық қана емес жаһандық
ауқымдағы құндылық екеніне баса назар аударды.
Осынау айтулы күнде қорық-музей ұжымының атқаратын ұлан-ғайыр ізгілікті істері барынша айқындала түседі. Сіздерді тағы да
торқалы тойларыңызбен құттықтай отырып, киелі мекендегі еңбектеріңізге кең өріс тілеймін!
Құрметпен – Б.АБДРАСИЛОВ,
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің президенті, профессор

ӨЗБЕКӘЛІ ЖӘНІБЕКОВ
Ғибрат ал ақын айтқан сөзден нәрлі,
Өнерден не бар артық өзге мәнді.
Өнерді өрге тартқан Өзбекәлі,
Кеткен жоқ көңілден де, көзден де әлі.
Қазақтың аз болған жоқ білгірлері,
Білімге жауһар шашқан ділгірлері.
Солардың елін сүйген жүрегімен,
Менің де көкірегімде жыр гүлдеді.
Қазақи қалпыменен қарапайым,
Демеді жұртты өзіне қаратайын.
Мансапқа елтімей-ақ, ұстанды ол,
Салмақты салқын қанды, дара пайым.
Халқының қамын жеген қайран қыран,
Қанатын көк зеңгірге жайған қыран.
Ясауиге тұрғызған Көк Күмбезді,
Әлемдік руханиятқа айналдырған!
Түгендеп жоғымызды толғандыңыз,
Тайқазан тағдырын да қолға алдыңыз.
Тарихта хатталып тұр жәдігердің,
Алғашқы іздеушісі болғаныңыз.
Іздеудің көзін ашқан Сіз екенсіз,
Іздеуді жалғастырған біз екенін,
Шіркіндер айтса аузы қисаярдай
Съезге соққан қоңырау кім екенін.
Әруағы риза болғай майталманым,
Қанша рет бір тілекті қайталадым:
- Ескерткіш Түркістанда қойса екен – деп,
Ештеңе бұдан артық айта алмадым.
Н.НАЗАРОВ
Түркістан қаласы

Талғат Оразовтың əр жүргізген
экскурсиясы дəмді де мəнді.

►

►

►

ҮЗДІКТЕРДІҢ ҮЗДІГІ

Кесене аумағын абаттандыру – басты мақсат.

Ғылыми бөлім қызметкерлерінің
төгілген маңдай тері, еткен еңбегі
инемен құдық қазғандай.
Ширек ғасырдан астам «Əзірет Сұлтан» қорық-музейінде

сақтаушы қызметін атқарушы Əшіркүл Егеубаева үшін
► қор
əр жəдігер құнды, əрқайсысы бір тарих.

►

Ғасырлар тылсымының тамыршысы – музей археологтары.
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Мойымастан ғасырлардың тезіне,
Келешекке адымдайды бірге өзі.

ТУРИЗМ ЖАУЋАРЫ –
«ƏЗІРЕТ СҰЛТАН»

ҚҰРМЕТТІ, ОҚЫРМАН! ГАЗЕТІМІЗДІҢ БҮГІНГІ САНЫНЫҢ ҚОНАҒЫ «ӘЗІРЕТ
СҰЛТАН» МЕМЛЕ КЕТТІК ТАРИХИ-МӘДЕНИ ҚОРЫҚ-МУЗЕ ЙІНІҢ ДИРЕКТОРЫ
НҰРБОЛАТ АХМЕТЖАНОВ. ҚОНАҒЫМЫЗДЫ ҚАЗАҚСТАНДА ӘЛІ ДЕ КЕНЖЕЛЕП
ҚАЛҒАН ТУРИЗМДІ ДАМЫТУҒА «ӘЗІРЕТ СҰЛТАН» ҚОРЫҚ-МУЗЕЙІНІҢ ҚОСЫП
ОТЫРҒАН ҮЛЕСІ ЖАЙЛЫ СӨЗГЕ ТАРТСАҚ.
– Нұрболат Қадырұлы, Қожа Ахмет Ясауи
кесенесі ЮНЕСКОның Бүкіләлемдік мәдени
мұра тізіміне енгізілген құнды ескерткіш екені
белгілі. Төрткүл дүниеге аты мәшһүр рухани
мекеменің бүгінгі тыныстіршілігіне тоқтала
кетсек?
– Халқымыздың рухани қазынасы саналатын, ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мәдени мұра
тізіміне енген көне Түркістан қаласындағы «Әзірет
Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі
– еліміздегі басты мәдениет ошағының бірі екені
даусыз. Төсті керіп, мақтанышпен айтар болсақ
көненің көзіндей ғасырдан-ғасырға жеткен құнды
ескерткіштер мен тарихи мұрағаттар – тек қазақ
ұлтының ғана емес, әлем мәдениетіне үлес қосушы жәдігерлер санатында. Соның дәлелі Қожа
Ахмет Ясауи кесенесі мен Тамғалы петроглифтері
ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мәдени мұра тізіміне
енгізілген. Бұл – Қазақстан мен Орталық Азия
аймағы үшін ғана емес, бүкіл әлем қауымдастығы
үшін маңызы зор мәдени-тарихи нысан екендігінің
бірден-бір айғағы.
Мемлекет басшысының биылғы «Төртінші
өндірістік революция жағдайындағы дамудың
жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауы – бұған дейінгі
жарияланған Жолдаулардың заңды жалғасы, идеясы
терең, сабақтастық қағидаттарын ұстанған өзекті
құжат. Осы орайда «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік
тарихи-мәдени қорық-музейі Елбасының жыл
сайынғы Жолдауларында көрсетілген міндеттерді
жүзеге асыруға қаншалықты өзіндік үлесін қосуда деген сауал мазалайтыны ақиқат. Мәселен,
Жолдауда айтылған 10 бағыттың бірінде сөз
болған жаңа технологияларды жұмыс барысында
енгізуге сай музей аумағында орналасқан барлық
ескерткіштерге штрих-кодтар (QR-код) қойылды.
Келуші туристер осы штрих-код арқылы ескерткіш
туралы мағлұматтармен үш тілде мағлұмат ала алады. Демек, мұнда аяқ басушылар Қожа Ахмет Ясауи
кесенесімен қоса, Рәбия Сұлтан бегім, Есім хан,
Гауһар ана, «Үкаша ата» мазарын, Қылует жерасты мешіті мен шығыс моншасы және көне Сауран
қалашығының тарихымен етене танысады. Одан
соң, «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени
қорық-музейі құрамына кіретін ескерткіштер бойынша 3D-тур виртуалды жобасы әзірленіп, іске
қосылғанын да айта кеткен жөн. Бұл туристерге
әлемнің қай түкпірінде болмасын, ғаламтор арқылы
қорық-музей сайтынан 3D-тур арқылы қорық-музей
ескерткіштері туралы толықтай ақпарат алуға,
музейдің ішіндегі жәдігерлер, архитектуралық
құрылымдарымен кең танысуға мүмкіндік бар.
Үшіншіден, қорық-музейге жерленген хандар мен
сұлтандар, батырлар мен билер тізімінің электронды нұсқасы әзірленді. Оған ақпараттық киоск
орнату арқылы қол жеткізіліп отыр. Бұған дейін
аталған тізім жай ғана тақтайшаға жазылып келген. Қандай да бір қате кеткен жағдайда тізімді
басынан бастап, толықтай қайта жазу біршама
қиындықтар туғызатын. Енді азаматтардың осы
тізімге, сондай-ақ жерленген тұлғаларға қатысты
қандай да бір ұсынысы болып жатса, оны компьютер арқылы түзету оңайға соқпақ. Мұнда
сондай-ақ осы ақпараттық киоскіге жерленген
игі-жақсылардың қысқаша өмірбаяны, олардың
тарихтағы алған орны, басқа да тиісті ақпарат
енгізілді. Сонымен қатар келушілерді қажетті
ақпаратпен қамтамасыз ету үшін «Әзірет Сұлтан»
мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінің кеңсе
ғимаратының қабырғасына және билет сататын
кассаға «жүгіртпе жол» орнатылды. Қазіргі таңда
«жүгіртпе жол» арқылы қорық-музейдің жұмыс
кестесі, өткізілетін іс-шаралар туралы келушілер
толықтай мағлұмат ала алады.
– Өткізілген шаралар жөнінде тоқтала кет
пес пе екенсіз?
– Әлбетте, әрине бір сұхбаттың ауқымына сыйдыру қиындау дегенмен, жеткізе айтуға тырысып
көрейін. 20 сәуір күні Орбұлақ шайқасындағы
жеңіске 375 жыл толуына орай «Қазақ хандарының
жоңғар шапқыншылығына қарсы азаттық
соғысындағы рөлі» атты республикалық ғылымитәжірибелік конференциясы өтті. Конференция
жұмысына «Қасиетті Қазақстан» ғылыми-зерттеу
орталығының басшысы Берік Әбдіғалиұлы,
Ұлттық музейдің аға ғылыми қызметкері

Жұмакүл Абсеметова, Қ.А.Ясауи атындағы
ХҚТУ оқытушысы, т.ғ.д., профессор Хазіретәлі
Тұрсын, Қарағанды облысы бейнелеу өнері музей
директорының орынбасары Темірғали Аршабеков,
«Абылай хан резиденциясы» музейінің директоры Аян Садаев, Атырау облыстық тарихиөлкетану музейі директорының орынбасары
Сая Газимова, Ш.Уәлиханов атындағы музей
директоры Уәлихан Көлібаев, Ордабасы қорықмузейінің Бас қор сақтаушысы Бақытжан Касимов,
«Ежелгі Тараз» есекрткіштері қорық-музейінің
аға ғылыми қызметкері Жазира Шілдебаева,
Қызылорда облысы, Ұлттық музейінің ғылыми
қызметкері Дархан Көкебаев, Отырар қорықмузейінің кіші ғылыми қызметкері Ерқожа
Абдухахитов, Ғ.Мұратбаев музейінің ғылыми
қызметкері Алтынай Жадырасынова сынды тарих,
филология, философия, шығыстану, мәдениеттану
салаларының ғалымдары мен мамандары қатысты.
Жыл басында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың биылғы «Төртінші өнеркәсіптік революция
жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері»
Жолдауын талқылауға арналған ұжымдық жиын
өтті. Сонымен қатар «Түркістанның ортағасырлық
тарихы» тақырыбындағы лекция-көрме, елордамыз Астана қаласының 20 жылдығына орай
«Бірлігі жарасқан ел» тақырыбындағы лекция,
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында
көрсетілген «Туған жер» бағдарламасы аясында балабақша бүлдіршіндеріне танымдық шолу,
«Музей қорындағы құнды қолжазбалар», «Тарихы
терең Түркістан», «Ырысы тасыған ыдыстар» тақырыбындағы көрмелер зор табыспен өткізілді. Елбасымыз Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» мақаласына орай «Қожа Ахмет Ясауидің 70 хикметі» кітабы латын әліпбиіне және орыс
тіліне аударылып жақын арада баспадан шықты.
Сонымен қатар, қорық-музейдің 40 жылдығына
орай «100 аңыз», «Әзірет Сұлтан» қорық-музейіне
40 жыл» және «Түркістан жазирасының қыш ыдыстары» атты жаңа альбом-кітаптар жарық көрді.
«Әзірет Сұлтан» қорық-музейінің жылдық жоспарына сәйкес жыл басынан бері музейде түрлі кездесулер, салтанатты мәдени іс-шаралар, дөңгелек
үстел, конференция, көрмелер ұйымдастырылып
келеді. «2018 жылғы «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік
тарихи-мәдени қорық-музейі» қызметкерлерінің
2050 жылғы әріптестеріне жазған «аманат хат» капсуласын салтанатты түрде орнату рәсімі өткізілді.
Биыл «Әзірет Сұлтан» қорық-музейі 50-ге
жуық көрме өткізді. Оның ішінде кітап, фото және
тақырыптық көрмелер бар. Атап айтсақ, ақпан айында Астана қаласының 20 жылдық мерейтойы аясында елордамыз Астана қаласында «Қолжазбалар
және сирек кітаптар ұлттық орталығы» мен
бірлескен «Ұлы Дала Елінің даналық жауһарлары»
атты көрмесі, сәуiр айында Жамбыл облысы Тараз
қаласында «Ежелгi Тараз ескерткiштерi» тарихимәдени қорық-музейімен бірлесе отырып «Ұлы
Дала Елінің жазба жауһарлары» атты көрмесі,
тамыз айының соңында Қазақстан Республикасы
Ұлттық музейінде «Түркістан жауһарлары»
тақырыбында өткізілген көрмелер өз тыңдарманкөрерменін тапты деп ойлаймын.
Дегенмен көрмелердің ең негізгісі мамыр
айында өтті. Негізгі деп айтардай бар, қорықмузей өз тарихында алғаш рет шет мемлекетте
көрмелер ұйымдастырды. Атап айтатын болсам,
Түркия мемлекетінің Кастамону, Анкара, Бурса
қалаларында «Ясауи мұралары және Түркістан»
тақырыбында көрме ұйымдастырылды. Аталған
шара Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласының «Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет» жобасы
аясында және «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихимәдени қорық-музейіне 40 жыл толуына орай
ұйымдастырылды. Маңызды бастаманың басты
мақсаты – шетелдіктерге елімізді, мәдениетімізді
таныту. Таныта отырып туристер санын арттыру
болып табылады. ЮНЕСКО-ның Әлемдік мұралар
тізіміне енген Қожа Ахмет Ясауи кесенесі мен
Оңтүстік Қазақстан облысының киелі орындары
бейнеленген туындылар мен құнды жәдігерлер
барша келушілердің ерекше назарын аударды.
Қасиетті, киелі жерлерімізге халықтың құрметі
жоғары болды.

Айта кету ләзім, жыл бойы музей қызметкерлері
қала және аудан мектептерінде түрлі тақырыптарда
лекция оқып, музейде сақталған құнды жәдігерлерді
насихаттау мақсатында да көрмелер ұйымдастырып
келеді.
Сәуір айында Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында және елордамыз
Астана қаласының 20 жылдығына орай «Жырлаймын сені, Астана» атты жыр мүшәйрасы ұйымдастырылды. Оған Оңтүстік Қазақстан, Ақтөбе,
Қызылорда, Павлодар облыстары мен Астана,
Түркістан қалалары және Қытай Халық Республикасы, Моңғолия мемлекеттерінен 24 жас шайыр қатысып, бақ сынады. Жас ақындар диплом,
мақтау қағаздарымен, бағалы және қаржылай
сыйлықтармен марапатталды.
Астана қаласының 20 жылдық мерейтойы мен
«Әзірет Сұлтан» қорық-музейінің 40 жылдығына
орай «Астана және Түркістан» тақырыбында балалар арасында сурет салу байқауы өз мәресіне жетті.
Шілде айында «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік
тарихи-мәдени қорық-музейі және Өзбекстан
Республикасы Ғылым академиясының Темуридтер
тарихы мемлекеттік музейінің ұйымдастыруымен
«Тимуридтер тарихы музейінің жауһарлары»
тақырыбындағы фото-кітап көрмесі өтті. Аталған
көрме – Қазақстандағы Өзбекстан жылы аясында,
сонымен қатар Астана қаласының 20 жылдығына
орай ұйымдастырылды.
Біз жыл сайын дәстүрлі түрде Ясауитану
байқауын ұйымдастырамыз. Биыл елордамыз
Астана қаласының 20 жылдығына және «Әзірет
Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорықмузейінің 40 жылдық мерейтойына орай мектеп
оқушылары арасында дәстүрлі XXII «Ясауитану-2018» халықаралық байқауы өтті. Жиырма екі
жылдық тарихы бар «Ясауитану» байқауына биыл
еліміздің Астана, Алматы, Шымкент қалалары мен
Ақмола облысы, Алматы облысы, Ақтөбе облысы,
Қарағанды облысы, Қостанай облысы, Қызылорда
облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Түркістан
облысы және Түркістан қаласы және Өзбекстан,
Түркия, Қырғызстан Республикаларынан 41 оқушы
қатысып бақ сынады.
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени
қорық-музейінің ұйымдастыруымен Қазақстан
Республикасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың
«Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс
пен тұрмыс сапасын арттыру» атты Жолдауын
талқылауға арналған жиын өтті. Маңызды құжатта
Қазақстанның жалпы әлеуметтік өмір сапасын
жақсарту және біздің салаға қатысты мәдениет пен
туризмді дамыту мәселелер қамтылды. Елбасының
Жолдауы – жаңа мақсаттарға жетелейтін ең басты
құжат болып табылатыны айқын. Сондықтан музей ұжымы Елбасы Жолдауын халық арасында насихаттау жұмыстарына, негізгі басымдықтарының
жоғары деңгейде жүзеге асырылуына белсенді атсалысуда.
Алдағы уақытта осы қазан айының 18-20
аралығында Қазақстан Республикасының елордасы – Астана қаласының 20 жылдығына және
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени
қорық-музейінің 40 жылдығына орай «Ұлы Жібек
жолы бойындағы ортағасырлық қалалар» атты
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын

өткізуді жоспарлап отырмыз. Конференцияға
отандық және шетелден келетін ғалымдар
қатысатын болады.
– Жұртты елең еткізер, бәрекелді дегізетіндей
қорықмузейде демеуші тарту қай деңгейде
өрбуде?
– Биыл елордамыз Астананың 20 жылдығы.
Сондай-ақ Өзбекстанның Қазақстандағы жылы
да осыған тұспа-тұс келіп тұр. Осы екі басты
оқиғаларға сәйкес «Әзірет Сұлтан» қорық-музейі
үстіміздегі жылы бірқатар маңызды мәдени ісшараларды қолға алды. Осы орайда, бірқатар шаралар басталып та кетті. Атап айтсақ, осы жылдың
қаңтар айында қорық-музей кітапханасы «Музейге
сый» акциясы аясында 300 кітаппен толықты.
Наурыз айында «Әзірет Сұлтан» қорық-музейіне
Түркия Республикасы, Ыстанбұл қаласынан ясауитанушы ғалым, Қожа Ахмет Ясауидің 27-ші
ұрпағы, «Yesevi ocaklari» журналының бас редакторы Исметулла Ясауи келіп, қорық-музейде өткен
Ұлыстың Ұлы күні Наурыз мерекесіне арналған
мәдени іс-шара барысында Исметулла Ясауи салтанатты түрде Қожа Ахмет Ясауидің «Диуани хикмет» көне қолжазбасының түпнұсқасын «Әзірет
Сұлтан» қорық-музейіне табыс етті.
18 мамыр – халықаралық музейлер күніне
орай «Музейге сый» акциясы өз жалғасын тапты.
Аталған шара барысында«Әзірет Сұлтан» қорықмузейі қорында «Бәкіржанның ожауы» атауымен сақтаулы жәдігеріміздің авторы – педагогика
ғылымдарының кандидаты, ағаштан түйін түйген
қолөнер шебері Бәкіржан Әшірәліұлы Айдарбеков
тағы да ерекше жәдігерді ұсынды. Түркістан
қаласына арнайы ат басын бұрған Бәкіржан
Әшірәліұлы өзі өткізген жәдігерге арнайы витрина
жасап, музейге сыйға тартты.
Осы орайда айрықша тоқталар жайт. Демеушілерді тарту жолымен көптеген игі істер
атқарылғандығы. Атап айтсақ, «Дарбаза» қақпасы
маңайын абаттандыру, электр желісін тартуға
демеушілер есебінен 7 млн-ға жуық теңге жұмсалса,
Гауһар ана кесенесі аумағын 170 м темір шарбақпен
қоршау жүзеге асты. Сондай-ақ, зияратшыларға
арналған шипалы суға түсетін орын салынды.
Рухани діни орындарды абаттандыру мақсатында
2017 жылы демеушілер есебінен 950 мың теңгеге
Үкаша ата құдығына баратын жолға көпір, 500 мың
теңгеге Үкаша ата кесенесі жанынан шаруашылық
бастырмасы салынып, баба кесенесінің айналасы
асфальтталды. Қазіргі таңда 2018 жылдың сәуір
айынан бастап Үкаша ата кесенесі маңында жаңа
дәретхана және құдық маңынан зияратшылар демалып отыратын бастырма құрылыстары жүргізілу
үстінде. Бұл сөз жоқ мекеме қызметкерлерінің
атқарып жатқан істерінің жарқын көрінісі. Осы
орайда туризмді дамыту ісіне, халқымыздың
қасиетті мұрасын қастерлеуде, әулие бабалар мен
аналарымыздың келешек ұрпаққа өнегелі істерін
насихаттауда лайықты үлестерін қосқан азаматтарға
«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын»
қағидасын ұстана отырып, шексіз алғысымызды
білдіреміз.
– БАҚтарда көзіміз шалып қалды биыл
археологиялық қазба жұмыстарына дендеп кі
ріскен сыңайлысыздар, ол жөнінде айтарыңыз
бар ма?
– «Әзірет Сұлтан» қорық-музейі археологиялық
қазба зерттеу жұмыстарын жүргізу лицензиясына ие болған бірден-бір ұжым есебінде,
биыл қорық-музейдің археологтары Түркістан
қаласынан солтүстік-батысқа қарай 33 кмдей жерде, Жаңақорған өзенінің жағалауында
орналасқан Мерген төбе жерінде археологиялық
қазба жұмыстарын бастады. Елбасы «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында киелі
жерлердің Қазақстан халқы үшін маңыздылығын,
онымен танысу өскелең ұрпақтың бабалар жүрген
жолды білуіне мүмкіндік беретінін айтқаны белгілі.
Қазба нәтижесінде ежелгі обалар орны анықталды.
Археолог мамандардың айтуынша сыртқы тұрпаты
ерекше бұл ескерткіштер өткен дәуірлерден өте
құнды ақпараттар берді деп батыл айтуға тұрарлық.
Музей тарихында осындай археологиялық қазба
жұмыстары музей тарапынан алғаш рет жүзеге
асуда.
– Біле жүрелік, Қазақстанның киелі жер
лерінің географиясына өңірден қай жәдігерлер
енді?
– Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру »
бағдарламасының «Қазақстанның киелі жерлері
геогра фиясы» жобасы бойынша «Қасиетті
Қазақстан» орталығымен 100 киелі жердің

республикалық тізімі жасалынғаны белгілі. Бұл
тізімге «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени
қорық-музейінің бірқатар нысаны енді. Олардың
ішінде Қожа Ахмет Ясауи, Рәбия Сұлтан бегім, Есім
хан кесенелері мен Қылует жерасты мешіті, Күлтөбе,
Жылаған ата, Үкаша ата мазары мен құдығы, Гауһар
ана кесенесі, Сауран қалашықтары бар. Сондай-ақ
осы тізімге Қожа Ахмет Ясауидің анасы Қарашаш
ана мен әкесі Ибраһим атаның мазарлары да
енгенін айтқым келеді. Ендігі басты міндет – киелі
жерлерімізді кеңінен насихаттап, туристерді тарту.
Биыл «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасы аясында Ұлытау төріндегі жәдігерлер
кешенін, Қожа Ахмет Ясауи музейін, Тараздың
ежелгі ескерткіштерін, Бекет ата кесенесін, Алтайдағы көне қорымдар мен Жетісудың киелі
мекендерін және басқа да жерлерді өзара сабақтастыра отырып, ұлт жадында біртұтас кешен
қалыптастыру үшін көшпелі көрме, экспедиция
ұйымдастыруды көздеп отырмыз.
Мекемеде туристерді тұрақты тарту үшін түрлі
іс-жоспарлар кестесі түзілген. Бүгінгі таңда Сауран
қалашығына археологиялық зерттеу жұмыстары
жүргізілуде. Алдағы уақытта осы мәдени нысанды
туристік айналымға қосу үшін келушілерге қызмет
көрсететін орталық ашпақпыз. Ол этноауыл стилінде құрылып, онда музей мамандары мен экскурсоводтар қызмет атқаратын, қазақтың қол өнер
бұйымдарын, ұлттық тағамдарын тамашалайтын
киіз үйлер тұрғызылады.
– «Әзірет Сұлтан» қорықмуейінің туризмі
дамыған елдермен байланыс аясы қай деңгейде?
– «Жа һандағы заманауи қазақстандық
мәдениет» жобасын іске асыру мақсатында
Түркия елінде көрме өткізгенімізді айттық. Ендігі
кезекте Өзбекстан, Франция елдерінде көрме
ұйымдастырып Қожа Ахмет Ясауи атындағы
қорлар, ғылыми мекемелермен байланыс орнату
да алдағы күндердің еншісінде.
– Осы орайда ойға еріксіз оралатын тұстар
аз емес. Сападан бұрын санға ден қойған заман
болды ғой. Туристер санына тоқталсаңыз және
олардың музейге кіру ақысы қандай?
– Иә, кезінде еліміздегі музейлерге кіру тегін
болcа, соңғы жылдары Үкімет тарапынан тиісті
шешімдер қабылданып, музейлерге кіру ақылы
түрге көшірілді. Музейлер өзінің материалдықтехникалық базасын нығайтуы, коммуналды
және басқа да шығындарын өтеуі үшін ақылы
қызмет көрсету арқылы ғана қаржы таба алады.
Бұл әлемдегі экономикалық дағдарыс жағдайында
мемлекеттік бюджетке қосымша салмақ түсірмеу,
сонымен қатар музейлерді өз қаражаты есебінен
күнелтуге дағдыландыру мақсатында жасалып
отырған экономикалық амал деп түсінуіміз керек.
Шетел музейлерінің барлығы дерлік өз қаражаты
есебінен күнелтіп отырғандығы баршамызға мәлім.
Біз де осы тұрғыда жұмыс жасаудамыз. Бұл жерде
бір нәрсені еске сала кеткен жөн. Яғни, оқушыларға
каникул кездерінде және барлық келушілерге әр
айдың үшінші жексенбісінде музейге кіру тегін
деп бекітілді.
Былтыр біздің музейге келушілер саны 1 млн
100 мыңға жуықтады. Оның 350 721-і ақылы
негізде қонақ ретінде келсе, 18 345 шетелдік турист
тартылған. Ал 109 179 адам көрме сынды іс-шаралардың қатысушысы болған. Қожа Ахмет Ясауи
кешенді кесенесінен бөлек, Үкаша ата кесенесіне
келушілердің де қатары 221 268-ді құрады. Гауһар
анаға – 204 298, Сауран қалашығына – 115 879
зиярат ет кен. Айта кетейік, 2016 жылмен салыстырғанда қорық-музейге келушілердің саны 7
пайызға өскен.
Биыл «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихимәдени қорық-музейінің құрылғанына 40 жыл толады. Бұл айтулы датаға орай әлі көптеген шараларды
ұйымдастыруды жолға қоймақпыз.
– Абаттандыру бойынша қай деңгейде жұмыс
жасалуда?
– Музей аумағында абаттандыру, көгалдандыру
жұмыстары күнделікті жүргізіліп келеді, биылғы
жылдың наурыз айында жеміс-жидек ағаштары мен
2000 дана раушан гүлі отырғызылды. Бұдан бөлек
Қожа Ахмет Ясауи кесенесі аумағына 180 түп жеміс
ағаштары, Үкаша ата кесенесі аумағына шыршалар
мен 100 түп жеміс ағаштары отырғызылды.
– Әңгімеңізге рахмет.
Əңгімелескен
Заңғар АЛМАСҰЛЫ
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БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

Түркістанда қазақ хандары таққа отырғызылды. Көршілес мемлекеттердің елшілері қабылданды.Аса
маңызды мемлекеттік мәселелер талқыланған жоғары мәртебелі жиындар өткізілді.Ондағы Күлтөбеде
үш жүздің игі жақсылары Тәуке ханның басшылығымен қазақ мемлекетінің заңдық негізі – «Жеті жарғы»
қабылданды. Бір сөзбен айтқанда, Түркістан – қазақ халқының ұлттық мемлекеттілігін дүниеге әкелген
алтын бесік әрі оны кемелдендірген өнегелі мектеп.
Н.Ә.НАЗАРБАЕВ

ТАРИХИ ҚАЛПЫ ЖАНДАНБАҚ
«ТАРИХИ-МӘДЕНИ МҰРА ОБЪЕКТІЛЕРІН САҚТАУ МЕН ПАЙДАЛАНУ
ЖҮЙЕСІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ МЕН ДАМУЫ».
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінде «Тарихи-мәдени
мұра объектілерін сақтау мен пайдалану жүйесінің жай-күйі мен дамуы» атты жиын
өтті.
Шара барысында ТОО «Idea Hub» өкілдері аталған тақырыпта социологиялық
зерттеу жүргізіп, қорық-музей қызметкерлерімен тарихи-мәдени мұра объектілеріне
байланысты бірқатар мәселелерді талқылады. Соның ішінде тарихи-мәдени мұра
нысандарын сақтау мен пайдалану жүйесін дамыту және заңнамалық тұрғыда іске
асыру, тарихи объектілерді қорғаудағы мемлекеттік құзырлы органдардың құқықтары
мен міндеттері сынды күн тәртібіндегі мәселелер талқыланып, ой-пікірлер алмасты.
Жоғарыда аталған зерттеудің нәтижесі бұдан әрі қарай Қазақстан Республикасы
Парламенті Мәжілісінің Әлеуметтік-мәдени даму комитетіне жіберілетіні хабарланды.
Аталған жиынға, «Әзірет Сұлтан» қорық-музейінің басшылық құрамы, бөлім басшылары, Түркістан облысы Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы «Тарихимәдени мұраны қорғау, қалпына келтіру және пайдалану жөніндегі орталығы»
директорының міндетін атқарушы, Облыстық тарихи өлкетану музейінің археологі,
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Археология
ғылыми-зерттеу орталығының аға ғылыми қызметкерлері қатысты.

«МУЗЕЙ ЖАНАШЫРЫ –- АДАСҚАН АЛТАЕВ»
КӨРМЕСІ АШЫЛДЫ

ƏЗ -ТƏУКЕ ХАН ТЎСЫНДАЄЫ
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
бағдарламасы аясында, елордамыз Астана қаласының 20 жылдығы мен «Әзірет
Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінің 40 жылдық мерейтойына орай
мәдениет саласының майталманы, әуесқой археолог, Сыр бойында орналасқан тарихи қалалар мен қоныстарды зерттеп, ғылым әлеміне қосылуына өзіндік үлес қосқан
мәдениет жаршысы, ұлттық өнерді ұлықтаушы, ұлағатты ұстаз, сұрапыл соғыстың
ардагері Адасқан Алтаевтың өмірі мен шығармашылығына арналған «Музей жанашыры – Адасқан Алтаев» көрмесінің ашылу салтанаты өтті.
Көрменің ашылуына мәдениет майталманының ұл-қыздары мен шәкірттері, музей
қызметкерлері, мектеп оқушылары мен оқытушылар және қала қонақтары қатысты.
Шараны «Әзірет Сұлтан» қорық-музейі директорының орынбасары Серік
Үркімбаев құттықтау сөзбен ашып беріп, экспозицияға қойылған құнды жәдігерлер
және олардың тарихи маңыздылығы жөнінде әңгімеледі.
Адасқан Алтаевтың шәкірті, Облыстық мәслихат депутаты Серік Ибадуллаев
пен өлкетанушы зейнеткер қызметтес шәкірті Ә.Жұмашев ұстазы жайлы естеліктер
айтты. Сонымен қатар көрмені ұйымдастырған қорық-музей ұжымына алғыстарын
білдіре отырып, 40 жылдық мерейтойымен құттықтады.
«Музейге сый» акциясы аясында ұйымдастырылған «Музей жанашыры – Адасқан
Алтаев» көрмесі негізгі үш бөлімнен құралған. Бірінші бөлімде Адасқан Алтаевтың
өмірі, жүріп өткен жолдары, әскер қатарындағы жылдары, ұстаздық қызметі, қазақ
халқының рухани-материалдық болмысын сақтауда атқарған еңбектері, өлкетану
музейін құруы, қазақтың ұлттық өнері, саятшылық пен аңшылықтың сақталуына
сіңірген еңбектеріне қатысты материалдар қамтылды. Екінші бөлімде Адасқан
Алтаевтың «Әзірет Сұлтан» музейіне тарту еткен жәдігерлері. «Әзірет Сұлтан»
музейінде қызмет атқарған жылдарына қатысты материалдар ұсынылса, үшінші
бөлім Б.Әлтаевтың әке жолын жалғастыруда атқарған еңбектеріне қатысты материалдар, оның ұстанған азаматтық позициясын көрсететін құжаттар мен фотосуреттерге арналған.
Шара барысында ақындардың Адасқан Алтаевты жырлаған өлеңдері оқылды,
қалалық С.Сейфуллин атындағы №4 мектеп-лицейінің 5а сынып оқушысы Бурхан
Маханбетов «Қаза мен аза», А.Байтұрсынов мектебінің оқушылары Жансая Көшерова
мен Шұғыла Рахымжанова «Отырар эрмитажы» өлеңдерін оқып көпшіліктің көзіне
жас алдырды.

ҚОС БІРДЕЙ ЖАҢА КІТАП КӨРМЕГЕ ҚОЙЫЛДЫ
«ӘЗІРЕТ СҰЛТАН» МЕМЛЕКЕТТІК ТАРИХИ-МӘДЕНИ ҚОРЫҚМУЗЕЙІНІҢ 40 ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙТОЙЫНА ОРАЙ МУЗЕЙДІҢ КІТАПХАНА
БӨЛМЕСІНДЕ ТҰРАҚТЫ ФОТО-КІТАП КӨРМЕСІ АШЫЛДЫ.

Көрмеде қорық-музей кітапханасында сақталған сирек кітаптар, Түркістан өңірі
туралы, Қожа Ахмет Ясауи кесенесі жайлы құнды кітаптар, сонымен қатар музей жанынан жуырда ғана баспадан шыққан «Әзірет Сұлтан» қорық-музейіне 40 жыл» және
«Түркістан жазирасының қыш ыдыстары» атты жаңа альбом-кітаптары мен қорықмузейде өткен өзекті іс-шаралардан суреттер қойылды. Шараға мекеме қызметкерлері
мен қаладағы мектеп оқушылары қатысты.

ҚАЗАҚ ХАНДЫЄЫ
Әз-Тәуке хан немесе Мұхамед Батыр хан деп те
аталады, Салқам Жәңгір атанған Жәңгір ханның ұлы.
Тәуке хан тұсында Қазақ хандығы саяси жағынан
нығайған және бір орталыққа бағынған үлкен мемлекет болды. Оны Тәуке ханның үш жүзге және Қырғыз
бен Қарақалпаққа билігі жүргені айғақтай түседі. Оны
Тәке хан тұсында Сыр бойында Қазақтың 32 қаласы
болғанынан да көруге болады. Қысқы Ордасын Тәуке
хан Түркістан қаласына орналастырса, жазғы Ордасы
қазіргі Астанадан 10 шақырым жерде болған.
Халық зердесінде қалған аңыздар бойынша да
Тәуке хан билік жүргізген заман ең бір өркендеген
алтын ғасыр ретінде қалды. Тәуке ханның билік
құру кезеңі 1680-1718 жылдар. Яғни, қазақ даласында отыз жылға жуық хандық билік құрған. Тәуке
ханның басты еңбегі – Қазақ хандығының ішкі
саяси ахуалын оңалту жолындағы еңбегі. Ол өзіне
дейінгі «Есім ханның ескі жолы», «Хақназардың
хақ жолы», «Қасым ханның қасқа жолы» деп аталған
әдет-ғұрып нормаларына сүйене отырып, «Тәукенің
Жеті жарғысы» аталған заңдар жинағын қабылдаған.
Ал хандықты билеуде негізінен әр жүздің билеріне
яғни бұрынғыдай төрелер мен қожалардың шексіз
билігінің орнына қазақтың өзінен шыққан данагөй
ақсақалдарға арқа сүйеді. Соның ішінде «әз-Тәукенің
бес биі» атанған бес данышпанның атақ-даңқы бізге
жетті: Ұлы жүзде – Үйсін Төле би, Орта жүзде – Қаз
дауысты Қазыбек би, Кіші жүзде Алшын Әйтеке
би және Қарақалпақта – Сасық би мен Қырғыздағы
Қоқым билер ел басқару ісіне араласып, халықтың
сөзін жеткізіп отырды.
Сонымен қатар ол сыртқы жағдайды да тұрақты
ұстай білді. 1678 жылы ол Бұхар хандығынан
елшілерді қабылдаса, 1686-1693 жылдар аралығында
Тәуке Ресейге бес рет елшілік аттандырып, көршілік,
достық қарым-қатынасты сақтау туралы бітімдер
жасасқан. Бұл кезде Қазақ хандығының көршілерімен
терезесі тең мемлекет болғанын көре аламыз.Тәуке
ханның заманында оның саясатына сәикес тыныштық
пен бейбітшілік орнады, дегенмен жаугершілік
заманда, ел басына күн туған сәттерде ол өзінің
қолбасшылық дарыны мен батырлығын да таныта
білді. 1689 және 1702 жылдардағы ойрат-жоңғарларға
жасалған жорықтар, сондан кейін 1711, 1712, 1714
жылдардағы жоңғарлардың қазақ даласына үш рет
баса көктей басып кірулерін тоқтату арқылы ол кісі
көшпенділер даласында Батыр хан атағына ие болған.
Соның ішінде Тәуке хан халық жадында күні бүгінге
дейін асқан кемеңгер, дана ақыл иесі ретінде де сипатталады. Соған орай ол кісінің есіміне Әз (данышпан) сөзін жалғап, әз-Тәуке деп атайды. Халықтан
«әз» атағын иемденген Қазақта тек екі хан болған –
әз-Жәнібек және әз-Тәуке хандар. Соның ішінде әзЖәнібек Алтын Орданың ханы болса, әз-Тәуке Қазақ
Ордасының ханы. Жәңгірұлы Тәуке хан (1626-1718)
– Қазақ хандығының ханы, Салқам Жәңгір ханның

баласы. Шешесі – қалмақтың хошоуыт тайпасының
билеушісі Кунделен-тайшының қызы. Мұрагерлік
жолмен Қазақ хандығының билік тізгінін қолға алған
кезде (1680 ж.) Тәуке ел ағасы жасына келіп ақыл
тоқтатқан, мемлекет ісіне араласып, мол тәжірибе
жинақтаған білікті жан болатын. Сондықтан да ол
таққа отырып, әке ісін алға жалғап, оның саясатын
жүргізгенімен, оны жүзеге асыруға келгенде бұрынғы
сүрлеумен кетпей, өзіндік жаңа жолмен жүрді.
Тәукені өзге қазақ хандарынан ерекшелеп, оның
шын мәнінде көреген басшы, ақылды реформатор
екенін танытанын қасиеті де осы өзіндік жолмен
жүруінде. Бұл ретте ол ұлы бабасы Қасым ханға
қарай бейімделеді. Тәуке ханның елі үшін сіңірген
ерен еңбегі екі қырымен айрықша назар аудартады.
Бірі – елдің іргесін аман сақтауда сыртқы саясатты білгірлікпен жүргізіп, анталаған көп дұшпанға
бел аудырмағаны. Екіншісі – елдің ішкі жағдайын
реттеудегі саяси-құқықтық тәртіпті орнатуы. Ол
төңірегіне топтан торай шалдырмайтын, сыртқа
сыңар сабақ жіп алдырмайтын, бір ауыз сөзімен
жұртты жатқызып-өргізетін, беделімен елдің бірлікберекесін кіргізетін ақыл иелерін жинап, халқын солар арқылы басқарды, ақыл-ой, парасат үстемдігін
орнатты. Осындай алыптардың замана тынысын тамыршыдай дөп басып танып, халықтың басын қосып,
елдің бірлік-берекесін кетірер ішкі дау-жанжалды,
барымта-сырымтаны тиып, елді ынтымақта ұстау
мақсатында ой тоғыстырып, бір бағытта игілікті ісқимыл жасау арқасында Қазақ хандығының жағдайы
күрт жақсарып, сыртқа айбарын асырды. Жұрт «ерді
ел қолдаса – береке, ханды ел қолдаса – мереке»
екенін көрді. Сол себепті де Тәуке хан ел билеген кез –
халық есінде «қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған»
тыныш берекелі заман болып қалды. Бірақ бұл,
әрине ол кезде ешқандай шапқыншылық болған жоқ,
бірыңғай бейбіт күн туып, қазақ халқы сыртқы жаудан
қаймықпай алаңсыз ғұмыр кешті дегенді білдірмесе
керек. Керісінше, Тәукенің кезінде қалмақтармен
қақтығыс жиілей түспесе, кеміген жоқ.
Сонау 1681 жылғы қалмақтың қоңтайшысы
Галдан Бошоктудың қалың қолмен Шу өзенінің
бо йына жетіп, Сайрам қаласын қоршағанынан
басталған шабуылдар легі кейін оның немересі Цеван
Рабтан билік басына келген кезде де толастаған емес.
Ұсақ қақтығыстарды есептемегеннің өзінде 17111712, 1714, 1717 жылдары қазақ пен қалмақ арасында
ірі соғыстардың болғаны белгілі. Бұл арада мәселе
елдің өз ішінде тыныштық орнауында, халық арасында ырыс қазығы – ынтымақтың берік қағылып,
ағайынаралық алауыздықтың жойылуында, осыған
ұйытқы болған ел басшысының төңірегіне халықтың
ақыл-ойының жоғары көтерілуінде. Сондықтан тарихшылар Тәукені «Қазақ ордасының Ликургі» деп
бағалайды. «Ликург» деген бір кезде ежелгі Грекияда
көне Спартаның ақылгөй заңгері болған, сондықтан

ақылды, көреген қайраткерлердің бәрін Еуропалық
ғалымдардың «Ликург» деп атауы қалыптасып кеткен. Тәуке ханды бұлай сипаттаған кейінгі зерттеуші
Еуропалық ғалымдар.Тәуке ханның тұсында тұрақты
мемлекеттік органдар: хан кеңесі, билер кеңесі жұмыс
істеп, жыл сайын үш жүздің шонжарларының съезін
өткізу қалыптасты. Тарихқа «Жеті жарғы» деген
атпен енген Тәуке ханның заңдарын зерттеушілер
қазақтардың бұған дейінгі қолданылып келген
әдеттегі құқық нормаларының бір жүйеге келтіріліп,
толықтырылған нұсқасы деп қабылдайды.
XVІІІ ғасырда Есіл өзенінің жібек шалғынды
көкорай жағасындағы Күйгенжарда (Астана қаласынан
10 шақырым жерде) атақты Салқам Жәңгірдің баласы әз-Тәуке ханның ордасы қоныстанған. Себебі,
жоңғарлардың тегеурінді бір шабуылы Түркістанды
уақытша амалсыз қалдыруға мәжбүрледі. Бұл мекен
Сарыарқаның айтулы сайыпқырандары мен айыр
тілді әділетті билері мен батырлары қанжығалы
қарт Бөгенбай, Қаракерей Қабанбай, Шақшақұлы
Жәнібек, бәсентиін Малайсары, қыпшақ Қошқарбай,
Қаз дауысты Қазыбек би, Бұқар жыраулардың ел
тағдыры мен жер тағдырын ойлап кездесулеріне
мейлінше қолайлы жер еді. Қан кешуде болашағын
болжағыш көреген, кемел ойлы әз-Тәуке хан дала
даналары үйсін Төле би, алшын Әйтеке би, Қаз дауысты Қазыбек билермен ақылдасып, Қазақ елінің
құқықтық-конституциялық құжаты «Жеті жарғыны»
дүниеге әкелді. Кейін қазақтың Сәмеке ханы Қоқан
мен Бұқараның үздік шебер құрылысшыларын жинап Есілдің осы шұрайлы жерінде қала соққан дейтін
аңыз бар. (Ақмола округінің ең соңғы аға сұлтаны
Қоңырқұлжа Құдаймендіұлы Сәмекенің немересі,
Тәуке ханның тікелей ұрпағы). Туған елінің ойтілегінен шыққан Тәуке ұрпақтарының бірі Абылай
осы ата жолынмен қырық сегіз жыл Сарыарқа
төрінде отырып қуатты мемлекет құрды.1718 жылы
қазақтын барлық үш жүзіне билігі толық тараған
қазақ хандарының соңғысы Тәуке қайтыс болды.
Тәуке ханның тұсында қазақ хандығы бір орталыққа
бағынған мемлекет еді.
Тәуке хан билік құрып тұрған кезінде қазақтардың
әдеттегі құқық нормалары бір жүйеге келтіріліп,
толықтырылады. Тұжырымдалған заңдар «Жеті
жарғы» деген атпен мәлім, мұның өзі сөзбе-сөз
алғанда «жеті ереже» деген сөз. Жеті жарғыға
әкімшілік, қылмысты істер, азаматтық құқық нормалары, сондай-ақ салықтар, діни көзқарастар туралы
ережелер енгізілген, яғни онда қазақ қоғамы өмірінің
барлық жақтары қамтылған.
Тәуке хан ұзақ жылдар бойы Қазақ хандығының
астанасы болып келе жатқан Түркістан қаласында,
Қожа Ахмет Ясауи кесенесі маңында жерленеді.
Талғат ОРАЗОВ,
ғылыми қызметкер
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БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ «ЯСАУИТАНУ-2018»
БАЙҚАУЫ ӨЗ МӘРЕСІНЕ ЖЕТТІ

ЖАЛАҢТҐС БАТЫРЛАРДЫ

БІЛЕМІЗ БЕ?

Түркістан қаласында Елордамыз Астана қаласының 20
жылдығына және «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени
қорық-музейінің 40 жылдық мерейтойына орай мектеп оқушылары
арасында дәстүрлі XXII «Ясауитану-2018» Халықаралық байқауы
өтті.

Тарихта үш Жалаңтөстің есімі
ерекше аталады. Қазірде жер,
су атау ларын, тарихи тұлғалар
жайында аңыз-әңгімелерді халық
аузынан тірнектеп жинап жатқан
тұста Әбілхан Қайназарұлының
осынау шағын еңбегіне арнайы
тоқтала кеткенді жөн көрдік.

Редакция алқасы
ҮШ ЖАЛАҢТӨС
Бірінші Жалаңтөс
Бұл батыр 12-13 жасында-ақ ақылдылығымен,
ержүректігімен көзге түскен. Самархан, Бұхара,
Герат сияқты қалаларда аты аңызға айналған. Нұрата
тауының баурайында туған. Руы алшын, әлім, одан
Төртқара, одан Қараш, одан Сейітқұл батыр, одан осы
Жалаңтөс баһадүр.
Ақназар ханның баласы Дінмұхамбет хан 17 жасар Жалаңтөсті Самарханға әмір етіп сайлайды. 20
мың қолды бастап барып, Қаратаудың Ұлан асуында Салқам Жәңгірге қосылады. Қалмақтарға қирата
соққы береді. Осыдан кейін зиярат етіп, Түркістанға
келеді. Самархан қаласында он екі жыл билік
жүргізіп, Жалаңтөс баһадүр атанады. Бірнеше мешіт,
медресе салдырған.
Екінші Жалаңтөс
Осы Жалаңтөстің замандасы, Түркістан қаласынан
шыққан Олжабай батырдың баласы. Үлкен шайқаста
құба қалмақтарды тас талқан етіп жеңген қазақ
қолының басшысы Олжабай батыр қалмақ ханы
Қалдан Сереннің екі қызын олжаға түсіреді. Лаба
атты қызды өзі алады да, Лағбаны Бөгенбайға тартады. Олжабайдың әкесі Толыбай сыншы. Түркістанда
туып өскен.
Олжабайдың ұрпақтары – Әлкей Марғұлан,
Олжас Сүлейменов.
Үшінші Жалаңтөс
Қаңлының Шоқпар руынан шыққан Назар
батырдың баласы. Түркістан ауданындағы Крупская
атындагы (Қазіргі А. Үсен ауылы) колхозға қарасты
«Қорықтүбек» деген жерде 1797-1878 жылдар арасында өмір сүрген. Төрт қақпалы Түркістанның
Оңтүстік қақпасын Есенбай батыр екеуі 20 жыл
қорғаған.
Бұл батырлар пансат басшы болған. Жалаңтөс
қартайған кезде оның баласы Бектібай, Есенбай
батыр қартайғанда оның баласы Айдарбек датқа
Түркістанды сыртқы жаудан қорғаған. Осы кезеңде
Түркістанның солтүстік қақпасын Хан Кененің баласы Сыздық қорғаған. 1864 жылы Қазан айында Түркістанға шабуыл жасап келе жатқан орыс

әскерімен болған ұрыста Бектібай оққа ұшқан
(Жаңақорғанда).
Үшінші Жалаңтөс ұрпақтарынан Сыр бойында
жүзге жуық түтін бар.
ЕСЕНБАЙ БАТЫР
Есенбай батыр 1772 жылы туған. Он сегіз жасынан көзге түсіп Ташкент қаласының билеушісі Жүніс
қожаның әскер басшысы болған. 1814 жылы Қоқан
хандығы Түркістанды алғанда Есенбай Түркістанда
ту ұстаушы бас батыр болып қалған. 1844 жылы қаза
болып, сүйегі Әзірет Сұлтан қорымына жерленген.
Мазарының басына «Есенбай батыр – Шоқпар» деген
жазуы бар көк тас қойылған. Түркістан қаласындағы
Қожа Ахмет Ясауи кесенесіндегі шежіреде тасқа
жазылған таңба әлі бар, тіпті мынадай жырлар да
кездеседі:
«Сұрасаң менің бабам Есенбайды,
Аузыңнан дәмі кетпес жесең майды.
Қаптаған қалың дұшпан келсе – дағы,
Қорғаған жан-тәнімен Түркістанды.
Есенбай-менің бабам ту ұстаған,
Ақшасын қоқандықтың уыстаған.
Қаптаған құмырсқадай қалың жауды
Маңына Түркістанның жуытпаған».
Есенбай қайтыс болған соң, оның орнына ту

Жиырма екі жылдық тарихы бар «Ясауитану» байқауына биыл еліміздің Астана,
Алматы, Шымкент қалалары мен Ақмола облысы, Алматы облысы, Ақтөбе облысы,
Қарағанды облысы, Қостанай облысы, Қызылорда облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Түркістан облысы және Түркістан қаласы және Өзбекстан, Түркия, Қырғызстан
Республикаларынан 41 оқушы қатысып бақ сынады.
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі ұйымдастырған
білім және өнер сайысының мақсаты – Қожа Ахмет Ясауидің рухани мұрасы мен
ілімін, «Әзірет Сұлтан» кесенесіне жерленген дара тұлғалардың елі үшін атқарған
еңбектерін, сондай-ақ Түркістан қаласының тарихын, Әмір Темір дәуірінен қалған
құнды ортағасырлық жәдігерлерді және музей ісін насихаттау.
Сайысқа қатысушылардың білімін «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени
қорық-музейінің директоры-орынбаспры Серік Үркімбаев, «Әзірет Сұлтан»
республикалық газетінің бас редакторы Әбдікерім Манапов, Қ.А.Ясауи атындағы
Халықаралық қазақ-түрік университетінің профессоры теолог, философия
ғылымдарының докторы Досай Кенжетай, Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақтүрік университетінің профессоры, дінтанушы Зікірия Жандарбек, «Әзірет Сұлтан»
қорық-музейінің бас қор сақтаушысы Нұржамал Әшірбекова сарапқа салды.
Бірінші кезеңде хикметтерді еш мүдірмей жатқа айтудан сынға түсіп дарындылықтың ерен үлгісін көрсеткен оқушылар, екінші кезеңде Қазақ хандығының тарихына, Қожа Ахмет Ясауи бабамызға, «Әзірет Сұлтан» музейіне қарасты тарихи
ескерткіштер мен жәдігерлерге қатысты сұрақтарға жауап берді.
Екі кезең қорытындысы бойынша үшінші орынды Аяулым Сембекова (50 000
теңгеден), Назым Сайып, Нұрсұлтан Дадажанов місе тұтса, екінші орыннан Аида
Ибадилла (75 000 теңгеден) мен Эльвира Әбітбек көрінді. Жүлделі бірінші орынды
Нилуфар Рахимова (100 000 теңге) иеленсе, бас жүлде Аружан Хайруллаға (150 000
теңге) бұйырды. Сонымен қатар көрермен көзайымына айналған он оқушыға ынталандыру сыйлығы ретінде 20 мың теңгеден жүлде берілді.
Байқауға қатысқан Қырғызстан, Түркия, Өзбекстан елдерінен келген оқушыларға
және Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген сайыскерлер мен шәкірт тәрбиелеген
ұстаздарға қорық-музей әкімшілігі тарапынан Алғыс хаттар мен бағалы сыйлықтар
табысталды.
Қазақ халқының рухани тұтастығын қалыптастырған, Түркі халықтарының
рухани ұстазы Қожа Ахмет Ясауи бабамыздың хикметтері мен ілімін насихаттап,
өскелең ұрпақты ұлы баба мұрасын терең меңгеріп, зерттеуге ынталандырып, жас
өркеннің интеллектуалдық пайым-парасатын арттыратын бұл байқау әлі де өзінің
жалғасын табады.

ұстаушы бас батыр болып баласы Айдарбек датқа
отырды.
ЕЛ АУЗЫНДАҒЫ АҢЫЗ
Есенбай батыр 1844 жылы боқырау айында
қайтыс болады. Айдарбек датқа әкесін «Әзірет
Сұлтан» мазарына қойдырмақшы болып қабір
қаздырады. Түркістанның Шығыс қақпасын
қорғаушы Қарасарт батыр өз қарамағындағы сарбаздарын үгіттеп, іштарлықпен Айдарбектің әкесін
«Әзірет Сұлтан» мазарына қойдырмауға астыртын
әрекет ұйымдастырады. «Айдарбекті ат үстінде ала
алмаймыз, Әкесінің мүрдесін көмген соң Құран
оқуға түс, деп алдап, аттан түсірейік, сол кезде дайын тұрған сарбаздар бас салып, жабылып өлтірейік»
деп келіседі.
Бұл сұрқиялықты Айдарбекке бір жансызы айтып
қояды. Айдарбек қырық жігіт ертіп келіп, өзі аттан
түспей тұрады. Әкесін жерлеп болған соң әлгі залымдар «Енді аттан түс, Құран оқимыз» дейді. Сол кезде
Айдарбек ештеңеге қарамай ертіп келген жігіттеріне
«Атқа мініңдер» деп бұйырады да, өзі Текеге (жердің
атауы) қарай ат қойып, «Ой,бауырымдап» шаба
жөнеледі. Жігіттер де лап қояды. Елде әкесінің
жетісін өткізіп болған соң, шаһарға қайта келіп,
Қарасарт батырды Жалаңтөспен жекпе-жекке
шығарады. Жалаңтөс Қарасартты майып етеді.
Бұл Жалаңтөс батырдың көп жекпе-жегінің бірі
болған секілді.

ТАЗАЛЫҚ - ДЕНСАУЛЫҚ КЕПIЛI!
«ӘЗІРЕТ СҰЛТАН» МЕМЛЕКЕТТІК ТАРИХИ-МӘДЕНИ ҚОРЫҚ- МУЗЕЙІНІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ СЕНБІЛІК ЖҰМЫСТАРЫНА БЕЛСЕНЕ КІРІСТІ.

Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Түркістан
облысы əкімдігі «Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени
қорық-музейі Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік
университеті
Қазақстан Республикасының елордасы – Астана қаласының 20
жылдығына және «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихимәдени қорық
музейінің 40 жылдығына орай «ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫ БОЙЫНДАҒЫ
ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ҚАЛАЛАР» атты халықаралық ғылымитәжірибелік
конференцияның

Музейдің барлық қызметкерлері Қожа Ахмет Ясауи кесенесі аумағында тазалық
жұмысын жүргізіп, тал-теректер түбін әктеп, қоқыстарды қала сыртына шығарды.
Тұрақты түрде ұйымдастырылып отыратын тазалық шаралары мекемеге қарасты
киелі, тарихи жерлерде де жиі өтеді. Арнайы келген халыққа қолайлы жағдай жасау,
абаттандыру ісін жандандыру мен тазалығын сақтауға мән беру мақсатында жүзеге
асырылған мұндай шаралар аясында жергілікті тұрғындарға да түсіндірме жұмыстары
кеңінен жүргізіліп отырады.

БАҒДАРЛАМАСЫ
09.00 – 19.00 Қонақтардың келуі және орналасуы. Яссы қонақ үйі
20.00 – 21.30 «Көк түріктер» қойылымы. Р.Сейітметов атындағы сазды-драма
театры

«МУЗЕЙГЕ СЫЙ» АКЦИЯСЫ ЖАЛҒАСЫН ТАПТЫ

20.10.2018 жыл
07.30 – 08.30 Таңғы ас
09.00 – 13.00 Тарихи жерлерге экскурсия (Үкаша ата, Сауран қаласы, Гауһар ана)
13.00 – 14.00 Түскі ас
14.30-15.00 Қонақтарды шығарып салу

Ерлан ОМАР (фото)

19.10.2018 жыл
07.30 – 08.30 Таңғы ас. Яссы қонақ үйі
09.00 – 09.50 Қатысушыларды тіркеу.
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Мәдениет сарайы
10.00 – 10.10 «Әзірет Сұлтан» қорық-музейінің жаңа туындыларының
тұсаукесері
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Мәдениет сарайы
10.10 – 10.20 Конференцияның ашылуы
10.20– 10.30 40 жылдыққа арналған марапаттау рәсімі
10.30 – 12.30 Пленарлық отырыс
13.00 – 14.30 Түскі ас
15.00 – 17.30 Секциялық отырыс.
17.30 – 17.40 Конференцияны қорытындылау
17.40 – 18.30 Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ өнерпаздарының концерті
19.00 – 22.00 40 жылдыққа арналған салтанатты дастархан. «Үш қоңыр» мейрамханасы
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейіне Шымкент
қаласындағы «Mebelini_Design» жиһаз шығаратын кәсіпорны Қожа Ахмет Ясауи
кесенесіне келуші зияратшыларға арналған ұлттық нақышта жасалған ою-өрнегі
бар орындықтарды сыйға тартты.
Музей әкімшілігі тарапынан «Mebelini_Design» кәсіпорнының басшысы
Темірбеков Серік Мекенбайұлына зор алғыс білдіріліп, кәсібіне береке, табыс тіленді.
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БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

«ҰЛЫ ДАЛА ЕЛIНЕ САЯХАТ»
ЖАҚЫНДА «ҰЛЫ ДАЛА ЕЛIНЕ САЯХАТ» ЖОБАСЫ АЯСЫНДА ӨТІП
ЖАТҚАН «ЖАҢА ЖІБЕК ЖОЛЫ» БАҒЫТЫ БОЙЫНША ЭКСПЕДИЦИЯСЫ
КИЕЛI ТҮРКIСТАН ҚАЛАСЫНА КЕЛІП ЖЕТТІ.
«Ұлы Дала еліне саяхат» жобасы шеңберіндегі соңғы экспедиция «Жаңа жібек
жолы» деп аталады. Саяхатшылар жолға 17 қыркүйек күнi Алматы қаласынан
шыққан. Экспедиция қатысушылары 13 күнде Алматы, Жамбыл және Түркістан
облыстары аумағымен 3 мыңнан аса шақырым жол жүрмек. Мәдениет және спорт
министрлігінің Туризм индустриясы комитетінің тапсырысы бойынша экспедицияны ұйымдастырушы «Kazakh Tourism» ұлттық компаниясы. «Жаңа жібек жолы»
экспедициясының бағытын «QazaqGeography» Республикалық қоғамдық бірлестігі
жүзеге асыруда.

СҮЙІНШІ!!!
«Əзірет Сұлтан» мем ле кеттік
тарихи-мəдени қорық-музейінің 40
жылдық мерейтойы қарсаңында
Қожа Ахмет Ясауи жəне өңірдегі
тұлғалар жайлы, жер-су аттарынан
мол ақпарат дерек көздерін беретін
«100 аңыз» суретті кітабы жарық
көрді.

ХАБАРЛАМА!

СУРЕТКЕ ТҮСКІҢІЗ КЕЛСЕ...
Жалпы, ақылы түрдегі фотоға түсіру мəселесіне келетін болсақ, бұл
Қазақстан музейлеріне тəн мəселе. Фотоға түсіру қызметі ақылы қызметтер
тізбесіне министрліктің бұйрығы негізінде енгізіліп, еліміздің музейлерімен
заң аясында жүзеге асырылып келеді. Қазақстан музейлеріне келушілер тарапынан ұсыныстардың көптеп түсуіне байланысты бұл мəселе министрлік
жанынан құрылған көркемдік кеңесте Қазақстан музейлері қызметкерлерінің
қатысуымен ағымдағы жылдың 12-қыркүйегінде өткен жиында кеңінен
талқыланды.
Жиын аясында заңнамалық актілерге тиісті өзгертулер мен толықтырулар
енгізу мəселесі қаралды. Көркемдік кеңестегі қабылданған шешімдер негізінде
жарқылдағы бар (вспышка) фотоаппартпен зияны келмейтін жəдігерлер алдында, коммерциялық емес мақсатта фотоға түсуге болатындығы мəлімденді.
Сонымен қатар ұялы телефонмен отбасылық, жеке суретке, яғни
коммерциялық емес мақсатта фотоға түсуге рұқсат беріледі.
Жарқылдағы бар (вспышка) фотоаппараттың зияны келетін экспонаттар
алдында фотоға түсуге тыйым салынады. Ондай экспонаттардың жанына
тиісті белгілер қойылады.
Сонымен қатар жарқылдағы бар (вспышка) фотоаппараттан зиян
келмейтін экспонаттар алдында, коммерциялық емес мақсатта түсірілім жасау тегін екендігін хабарлаймыз.
Аталған көркемдік кеңестегі қабылданған жаңа қадамдар заңнамалық
актілермен бекітіліп, жүзеге асырылатын болады.

ХАБАРЛАМА!

ТҮСКЕН ҚАРЖЫ ҚАЙДА ЖҰМСАЛАДЫ?

«Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-музейі» Республикалық
мемлекеттік мекеме Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 24
шілдедегі № 585 қаулысына сəйкес Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт
министрлігінің «Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-музейі»
республикалық мемлекеттік қазыналық кəсіпорны болып қайта құрылды.
2015 жылға дейін мемлекеттік мекеме формасында болған қорық-музей бюджеттен 100 % қаржыландырылған болатын. Ал енді 2015 жылдан кейін кəсіпорын
ретінде музейге республикалық бюджеттен 80% қаржы ғана бөлінетін болды, яғни
қалған 20% қаржыны қорық-музей өз қызметі арқылы табу керек.
Бұл шара Мəдениет жəне спорт министрінің 2017 жылғы 9 маусымдағы №174
бұйрығы негізінде жүзеге асырылуда.
Ел ішінде қорық-музейге жүз миллиондап қаржы түседі деген əртүрлі алыпқашпа сөздер жүргені рас. Осы негізсіз ақпаратқа жауап беру үшін музей əкімшілігі
қорық-музейге түсетін қаржының нақты көрсеткішін жариялап тұруды жөн көрді.
Қыркүйек айында «Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-музейіне
қайырымдылық пен демеушілік есепшотына 4 759 543 теңге қаражат түскен.
Осы соманың
Банк қызметіне 15 358,31 теңгесі,
Баспадан кітаптар шығару үшін ( «Зергерлік бұйымдар топтамасы» кітабы,
анықтамалық материалдар (календарь, буклет) 2 195 797 теңгесі.
«Ясауитану» байқауын ұйымдастырып өткізуге 1 522 100 теңгесі,
маусымдық жұмысшылардың еңбек ақысына 942 404 теңгесі,
Виртуалды 3D -тур (интернет арқылы насихат материалдары) 608 000 теңгесі
жұмсалды.
Əрине ескере кетер бір жайт, басқа да қорық-музейдің жоспарындағы мəдени ісшараларды ұйымдастыру шығындарына 3 829 230 теңге қаржы жетпей қалғанын
да айта кеткеніміз жөн. Бұл қаржы, алдағы айда түсетін түсімдердің есебінен
қаралатын болады.
Музейге түсетін қаржы жайлы ақпарат алдағы уақытта да музейдің сайтында үнемі жарияланып тұратын болады.

Тайқазан əйгілі қолбасшы Əмір Темірдің тапсырысымен 1399 жылы 25 маусымда (хижра 801 жыл, 20-шаууал) Түркістан
қаласының батысында 27 шақырым жерде орналасқан Қарнақ елді мекенінде құйылған. Ирандық шебер Əбділ Əзиз Шарафаддин
Тебризи жасаған.
Қазан сыртындағы араптың гүлденген сульс жəне куфи қолтаңбаларымен жазылған үш қатар жазудың біріншісінде оны
Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне арналып жасалғаны туралы айтылады.
1935 жылы тайқазанды Санкт-Петербургтегі атақты музей Эрмитажға, Иран шеберлерінің III Халықаралық конференциясына алып кетеді. Жарты ғасырдан астам уақыт сонда тұрып, 1989 жылы 18 қыркүйекте ғана Түркістанға қайтарылды.

ҮКАША АТА КЕСЕНЕСІНДЕ
АБАТТАНДЫРУ ЖҰМЫСТАРЫ ЖАНДАНА БАСТАДЫ

Түркістан қаласының Бабайқорған
ауылдық округіне қарасты Серт ауылында орын тепкен Үкаша ата кесенесі мен
құдығы исі мұсылман баласына түрлі
аңыз-әңгімелер мен қасиеті арқылы мәлім.
Жылдың қай мезгілі болса да мұнда
ағылып келушілердің қарасы қалың.
Жылдан-жылға зиярат етушілердің де
қатары ұлғайып келеді. Тарихи жерге
тек қазақстандықтар ғана емес көптеген
шетелдік туристер де ынталы.
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихимәдени қорық-музейінің құрамына дінирухани ескерткіш ретінде алынған, жалпы
көлемі – 90 гектар жерді қамтитын Үкаша
ата кесенесі мен құдығына барар жолға
биылғы жылы асфальт жол төселіп, абаттандыру жұмыстары жанданды.
Зияратшыларға арнап арнайы демалатын бастырмалар мен орындықтар орнатылып, автотұрақ пен алаң және әжетханалар
ретке келтірілді.
Қазіргі таңдағы «Әзірет Сұлтан»
қорық-музейіне қарасты 98 діни-рухани
орындар мен ескерткіштер бар. Олардың
әрқайсысының өз тарихы мен аңызәңгімелері жетерлік. Біздің негізгі
мақсатымыздың бірі – Елбасы Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық
мақаласы аясында киелі, тарихи орындарды кеңінен насихаттап, олар туралы
аңыз-әңгімелер мен деректерді жинақтап
жұртшылыққа таныстыру. Еліміздегі
туризм саласын дамыту. Осы орайда,
халықаралық тарихи, рухани байланыстарды дамытуға арналған бірқатар жұмыстар
қолға алынып, қарқынды түрде кірісу
үстіндеміз.
Туризм саласын дамытып-келушілердің
ынтасын арттыру тек аңыз-әңгімелерді
ғана насихаттау емес, тарихи орындардың
көркі мен келбетін жақсарту, халыққа жайлы жағдай жасау.
Осы мақсатта Үкаша ата кесенесі мен
құдығы аймағында қуатты электр жүйесін

тарту, ауызсуға арналған құдық қазу,
абаттандыру сынды көптеген мәселелер
«Әзірет Сұлтан» қорық-музейінің негізгі
күн тәртібінде тұр. Арнайы құбырлар
тарту арқылы ағын су жүргізіп көркейту,
көгалдандыру жұмыстары қарастырылуда.
Мұның бәрі келушілерге, яғни туристерге сапалы қызмет көрсету үшін іске асырылуы тиіс шаруалар», – дейді «Әзірет
Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени
қорық-музейінің директоры Ахметжанов
Нұрболат Қадырұлы.
Бұған дейін, зияратшылар мен саяхатшылардың кесенеден 2 шақырымға
жуық жердегі Үкаша ата құдығына
қатынауы әжептеуір әуре-сарсаңға салатын. Себебі, қос араның қашықтығы
жазда ыстықта, көктем-күз айларында
лай-батпақта жаяу адам түгілі көліктегі
кісіні де қажытатын. Меккедегі зәм-зәм
суының қасиетімен бірдей саналатын қыр
басындағы құдыққа ағылған жұртшылық
жуырда ғана төселген жаңа жол мен абаттандыру істеріне алғыстарын білдіруде.
– Менің мұнда екінші рет келуім.
Ең алғаш келген сәтте жазық далада
көлігімізбен әрең жеткенбіз. Баба басына құран бағыштап, суын алуға Алматы

облысынан келдік. Биыл әулие маңындағы
өзгерістерге қарап қуанып жатырмыз. Игі
істер көптеп қолға алыныпты. Ауылды
осылай көркейте берейік. Көмек беруге біз де дайынбыз, – дейді Алматы облысы, Жамбыл ауданынан келген Айнұр
Қасымханқызы.
Айта кетсек, Үкаша ата мазары
мен құдығы – ІХ-Х ғасырларға тән.
Түркістан қаласынан солтүстікке қарай 35
шақырым, Бабайқорған ауылдық округінің
солтүстігінде, Қаратаудың етегінде
орналасқан. Теңіз деңгейінен биіктігі
451 метр. Үкаша атаның алғашқыда тек
қабір орны ғана болса, 1989-1990 жылдары қазіргі мазарды жергілікті халық
тұрғызған. Мазар 2 бөлмеден тұрады,
кіреберісі кішігірім, екінші бөлмесі
ұзынша келген. Ішкі жағының ұзындығы
– 22,2 метр, биіктігі – 4 метр, ені – 4,6
метр. Жеті кішігірім ойық терезелері бар.
Үкаш ата жайлы халық арасында тараған
аңыз-әфсаналарда Мұхаммед (с.ғ.с.)
пайғамбардың сахабасы, мұcылмандардың
әскери қолбасшысы ретінде кеңінен белгілі.
Үкаша ата құдығының басында киіз үй
тәріздес кішігірім құрылыс тұрғызылған.
Оның диаметрі – 4,5 метр, биіктігі – 3,5
метр. Ал құдықтың тереңдігі 22-25 метрді
құрайды. Пайғамбар сахабасы Али (р.а.)
Мұхаммедтің (с.ғ.с) алдында жүретін
қорғаушысы болса, Үкаша ата оның
арқа тұсында жүретін оққағары болған.
Мұхаммед (с.ғ.с) пайғамбар өмірден өтер
сәтінде: «Кімде-кім Үкашаның жүзіне
қараса, сол адамға тозақ оты харам болды»
дегенді айтады. Үкашаның басын қылыш
кескен кезде 23 метрдей жерге қаны шашырайды. Мүбарак әулиенің қасиетті қаны
аяқасты болмасын деген оймен денесімен
қоса қаны шашыраған жері көміліп қабірге
айналдырылған. Бұл жер қазіргі таңда
бүкіл түркі жұрты мінәжат қылып, тәуәп
жасайтын зиярат орнына айналған.
«Əзірет Сұлтан» мемлекеттік
тарихи-мəдени қорық-музейінің
баспасөз қызметі
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