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ӨЗБЕКСТАННЫҢ ТАРИХИ-МƏДЕНИ МҰРАСЫН ҚОРҒАУҒА ҚАТЫС- 
ТЫ ТАЛДАУ 
1991 жылы тəуелсіздік алғаннан бері Өз-
бекстан өзінің тарихи-мəдени мұрасын қо-
рғауды мемлекеттік саясаттың іргелі қағи-
дасы ретінде жариялады. Өзбекстан елі еж-
елгі бай тарихын сақтау мақсатында тари-
хи-мəдени мұрасын қорғау саясатын жүр-
гізіп келеді. Бұл саясат республиканың Ко-
нституциясында да көрініс тапқан. Осы ор-
айда Өзбекстан Біріккен Ұлттар Ұйымы-
ның Білім, ғылым жəне мəдениет жөнінде-
гі ұйымы (ЮНЕСКО) жəне басқа халықар- 
алық ұйымдар тарапынан ұсынылған көп-
теген халықаралық жəне аймақтық құрал-
дарды пайдалануға ұмтылуда. 
Өзбекстанның елдің материалдық жəне ма-
териалдық емес мəдени мұрасын қорғауға 
бағытталған мəдени саясатының арқасында 
Самарқанд, Шахрисабз, Бұхара жəне Хиуа 
сияқты бірқатар тарихи-мəдени аймақтар 
ЮНЕСКО-ның Бүкілəлемдік мұралар тізі-
міне енгізілді. Байсун ауданындағы мəдени 
аймақ, сондай-ақ Шашмақам (өзбек клас-
сикалық музыка стилі) мен Катта Ашула 
(өзбек дəстүрлі музыкасының өзіндік əн 
жанры) ЮНЕСКО-ның Адамзаттың мате-
риалдық емес мəдени мұрасының көрнекі 
тізіміне енгізілді. Өзбекстан үкіметінің ұс-
ыныстары бойынша келесі мерейтойлар да 
ЮНЕСКО-ның қамқорлығымен атап өтіл-
ді: Ұлықбектің 600 жылдығы (1994), Əмір 
Темірдің 660 жылдығы (1996), Бұхара жəне 
Хиуа қалаларының 2500 жылдығы (1997), 
атақты мұхаддис ғалым Имам Бухаридің 
1225 жылдығы жəне ұлы ғалым əл-Фер-
ғанидың 1200 жылдығы (1998), «Алпамы- 
ш» ұлттық эпосының 1000 жылдығы (19-
99), Жалолиддин Мангубердинің 800 жыл-
дығы (1999), Əбу Мансур əл-Матуридинің 
1300 жылдығы жəне əл-Маргинанидің 910 
жылдығы (2000), зороастризм дінінің қа-
сиетті кітабы «Авестаның» 2700 жылдығы 
(2001), Термез қаласының 2500 жылдығы 
(2002), Абдулхалик Гиждуванидің 900 жы-
лдығы (2003), Қожа Ұбайдолла Ахрардың 
600 жылдығы (2004), Мамун академиясы-
ның 1000 жылдығы (2006), Карши қаласы-
нының 2700 жылдығы (2006), Самарқан-
дтың 2750 жылдығы жəне Маргилан қала-
сының 2000 жылдығы (2007) жəне Таш-
кент қаласының 2200 жылдығы (2009). 
Бұған қоса елдің тарихи мұраларын қор-
ғауды көздейтін кейбір мекемелер құрыл-
ды. Мысалы, Өзбекстанның тұңғыш Пре-
зиденті Ислам Каримовтың бастамасымен 
1995 жылы тамызда Самарқанд қаласында 
ЮНЕСКО-ның Орталық Азияны зерттеу 
жөніндегі халықаралық институты (ОАЗ-
ХИ) ашылды. ОАЗХИ-дің негізгі мақсатта-
ры Орталық Азия тарихы мен мəдениеті 
туралы халықаралық жəне пəнаралық ғы-
лыми ынтымақтастықты дамыту жəне қол-
дау болып табылады. ОАЗХИ жиырма жы-

лдан астам уақыт ішінде Орталық Азияның 
тарихи-мəдени мұрасын қорғауға арналған 
30-дан астам ғылыми іс-шараны жүзеге 
асырды. Қазіргі таңда Орталық Азия елде-
рімен қатар, Корея, Қытай, Пəкістан, Əзір-
байжан, Иран жəне Түркия да институт мү-
шелері болып табылады. 
Өзбекстанда үлкен тарихи-мəдени құнды-
лығы бар 100,000-нан астам көне қолжаз-
баның бар екенін айта кету керек. Осыған 
орай 2014 жылы Ташкент мемлекеттік шы-
ғыстану институты жанында Əбу Райхан 
əл-Бируни атындағы Шығыс қолжазбалары 
орталығы құрылды. Орталықта 65,000-нан 
астам қолжазба мен литографиялық кітап-
тан тұратын Орталық Азиядағы ең ірі шы-
ғыс жəне ислам қолжазба жинақтамасы 
бар. Бұл жинақтама əлемдегі ең үлкен жи-
нақтамалардың бірі болып, ЮНЕСКО-ның 
Бүкілəлемдік мұралар тізіміне енгізілген. 
Жинақтама қолжазбалары өзбек, араб, пар-
сы, татар, урду жəне басқа тілдерде жазыл-
ған жəне астрономия, математика, физика, 
химия, география, медицина, тарих, фило-
софия, филология, əдебиеттану жəне діни 
ғылымдар сияқты көптеген тақырыптарға 
арналған. Орталықтың мамандары ежелгі 
əдебиеттің баға жетпес туындыларын зерт-
теу жəне қорғау үшін жан-жақты зерттеу 
жұмыстарымен айналысады. Жақында бұл 
орталық Герда Хенкель қорымен (Герма-
ния) электронды карталар каталогын құру 
туралы бірлескен жобаны аяқтады. Ағыл-
шын тілінде əзірленген бұл каталог бүкіл 
дүниежүзінің сарапшыларына белгілі бір 
қолжазба туралы ақпарат алуға мүмкіндік 
береді.  
Өзбекстан сəулет эпиграфикасы тұрғысы-
нан əлемдік көшбасшылардың бірі болып 
табылатынына қарамастан, бұл жазулар со-
ңғы уақытқа дейін зерттеліп, жарияланба-
ған. Сол себепті, елдегі барлық сəулет ес-
керткіштерінің эпиграфикасын кешенді та-
лдау жəне синтездеу мақсатында Өзбекс- 
тан үкіметі ЮНЕСКО-мен бірлесе отырып 
«Өзбекстан сəулет эпиграфикасы» атты 
жобаны бастады. Жоба аясында көп жыл-
дар бойы атқарылған жұмыстар нəтиже-
сінде Самарқандтың əлемге танымал сəу-
лет ескерткіштері Шахи-Зинда кесенесі, 
Əмір Темір кесенесі, Бибі Ханым мешіті 
мен Хиуа ескерткіштерінің (Пахлаван Ма-
хмуд кесенесіндегі жазуларды қосқанда 13 
сəулет кешені) эпиграфиялық жазулары 
зерттеліп, ішінара жарияланды. Мысалы, 
2016 жылғы 17 қазанда Өзбекстандағы Ю-
НЕСКО кеңсесі Қарақалпақстан, Андижан, 
Бұхара, Қашқадария, Навои, Наманган, Су-
рхандарья, Ферғана мен Хорезм облыстары 
жəне Ташкенттегі сəулет ескерткіштерін-
дегі эпиграфиялық жазуларға арналып жа-
рияланған 12 альбомның, сондай-ақ Самар-

қандтың тарихи сəулет кешендері, атап ай-
тқанда, Регистан жəне Шахи-Зиндаға ар-
налған екі альбомның тұсаукесері өтті. 
Альбомдар «Uzbekistan Today» ақпараттық 
агенттігі тарапынан өзбек, орыс жəне ағ-
ылшын тілдерінде жарық көрді. Бұл кітап-
тар сериясы жобаның бірінші кезеңі болып 
табылады жəне Өзбекстандағы қалған зер-
ттелмеген эпиграфиялық жазуларды қам-
тыған жоба жұмыстары жалғасатын бола-
ды. Жалпы алғанда, 25 томның жариялан- 
уы жоспарланып отыр. 
Өзбекстанның тарихи-мəдени мұрасын қо-
рғау үшін жүзеге асырылған тағы бір үлкен 
жоба – «Uzbekistan Today» ақпараттық аг-
енттігінің бастамасы бойынша жəне Өз-
бекстан Республикасының Президенті Ша-
вкат Мирзиеевтің қолдауымен жүзеге асы-
рылған «Əлем жинақтамаларында Өзбек-
станның мəдени мұрасы» жобасы. Бүгінгі 
күнге дейін бұл иллюстрациялы кітап-аль-
бомның төрт томы əзірленген. Бұл кітап-
альбомдар Өзбекстанда табылып, əр түрлі 
мұражайлар мен жеке тұлғалардың жинақ-
тамаларында сақталған заттарға арналған. 
Түрлі кезеңдер, дəуірлер мен өркениеттер 
кезінде көне жəне қазіргі заманғы шебер-
лер жасаған жəдігерлер Өзбекстанның ма-
териалдық жəне көркем мəдениетінің біре-
гей мұрасын көрсетуде. Бұл жобаның Өз-
бекстанның тарихи-мəдени мұрасын көп-
шілік қауымға кеңінен насихаттауға айтар-
лықтай септігін тигізетініне күмəн жоқ. 
Өзбекстан Үкіметінің елдің тарихи-мəдени 
мұрасын қорғау мақсаты Өзбекстан Прези-
денті Шавкат Мирзиеевтің ағымдағы бас-
тамаларынан да айқын көрінеді. Мысалы, 
Ислам ынтымақтастық ұйымының (ИЫҰ) 
Сыртқы істер министрлері кеңесінің 2016 
жылғы 18 қазандағы 43-ші отырысы бары-
сында ел басшысы Самарқандта ислам ой-
шылдарының діни жəне рухани мұрасын 
зерттеуге бағытталған Имам Бұхари Халы-
қаралық ғылыми-зерттеу орталығы мен Та-
шкент ислам университетінде Білім, ғыл-
ым жəне мəдениет мəселелері жөніндегі 
ислам ұйымы (ИСЕСКО) бөлімін құруды 
ұсынды. 
Осылайша, Өзбекстанның мəдениет сала-
сында жүргізген мемлекеттік саясатына қа-
тысты талдау елдің тарихи-мəдени мұра-
сын, мəдени дəстүрлері мен рухани мұра-
сын қорғау үдерісінің жалғасып жатқанын 
көрсетеді. Елдің тарих ғылымының да-
муына үлес қосқан ұлттық мəдени мұраны 
қорғау, байыту жəне дамыту мəселесі бой-
ынша Өзбекстанның тəжірибесі аймақтың 
басқа елдері үшін үлгі болатындай етіп, 
егжей-тегжейлі зерттелуі тиіс. 



 

 

x Түркия Республикасы Парламенті Кон-
ституцияға өзгерістер енгізу туралы 
заң жобасын бірінші оқылымда қабыл-
дады. Парламент жаңа Конституциян-
ың 18-бабының соңғы екі бөлімін бе-
кітті. Конституция ережелері Парла-
ментте екінші оқылым барысында тал-
қыланады деп жоспарланып отыр. 

x Біріккен Араб Əмірліктеріне (БАƏ) ре-
сми сапары барысында Қазақстан Пре-
зиденті Нұрсұлтан Назарбаев Əбу-Да-
би ханзадасы, елдің Қорғаныс күштері 
бас қолбасшысының орынбасары Мұ-
хаммед бен Заид Əл Нахайян сауда, 
инвестиция жəне энергетика салалар-
ында екіжақты ынтымақтастықты одан 
əрі дамытуды талқылады. Сонымен қа-
тар, тараптар дипломатиялық миссия-
лар, визалық жеңілдіктер, туризм, ха-
лықаралық тасымалдау жəне дін істері 
мəселелері бойынша сегіз халықара-
лық келісімге қол қойды. 

x Тəжікстан президенті Эмомали Рахмон 
29 жастағы ұлы Рустам Эмомалиді 19 
жыл бойы қала əкімі болған Махмад-
саид Убайдуллоевтың орнына Душан-
бе əкімі ретінде тағайындады. 

x Қазақстан алғаш рет БҰҰ Қауіпсіздік 
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде 
оның «Шиеленістерді алдын алу жəне 
бейбітшілікті сақтау» тақырыбындағы 
ашық пікірталастарына қатысты. Осы 
пікірталастар аясында Сыртқы істер 
министрі Қайрат Əбдірахманов Прези-
дент Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қауіп-
сіз, əділ жəне гүлденген əлем құру үш-
ін жаһандық əріптестікті нығайтуға қа-
зақстандық тұжырымдамалық көзқа-
рас» атты саяси жолдауын таныстыр-
ып өтті. 

x Ресей Қорғаныс министрлігі қорғаныс 
жағдайындағы Сирия əуесінде ұшу қа-
уіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Түр-
кия Қорғаныс министрлігімен келісім-
ге қол қойғанын хабарлады. Түркиян-
ың Қорғаныс министрлігі делегация-
сының Мəскеуге сапары барысында 
Сирия əуе кеңістігінде ұшақ пен ұш-
қышсыз басқарылатын ұшақ апатта-
рының алдын алу үшін екі елдің əуе 
күштері арасында үйлестіру үшін негіз 
жасау мақсатында меморандумға қол 
қойылды. 

x Киевке 6-шы ресми сапары барысында 
АҚШ вице-президенті Джо Байден 
жəне Украина Президенті Петр Поро-
шенко Украина реформаларының ағы-
мдағы барысы мен елдің банк жүйесін 
тұрақтандыру үшін үкіметтің əрекет-
тері бойынша Киев жəне Халықаралық 
валюта қоры арасында ынтымақтаст-
ықты қамтамасыз ету мəселелерін тал-
қылады. 

x Қазақстан Лаңкестікке қарсы күрес ор-
талығы 2017 жылғы 16 қаңтардан бас-
тап Ақтөбе қаласындағы қарулы ша-
буыл мен Алматы қаласында полиция 

қызметкерлеріне шабуыл нəтижесінде 
елде жарияланған лаңкестік қауіптің 
бірқалыпты «сары» деңгейі алынып та-
сталды. 
 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Иранның Мұнай министрлігі елге қар-
сы санкциялар алып тасталғаннан кей-
ін мұнай-газ жобалары үшін ұсыныс 
жасау құқығы бар 29 халықаралық 
компаниялардың тізімін жариялады. 
Осылайша, компаниялар «Иран мұнай 
келісім-шарты» деп аталатын жаңадан 
əзірленген келісім негізінде 49 мұнай-
газ кен орындарын игеру жобаларына 
қатысу мүмкіндігіне ие болады деп 
атап өтілді. 

x «Норт Каспиан Оперейтинг Компани» 
(NCOC) Қазақстанның Қашаған кен 
орнынан 1 млн. тонна мұнай экспорт-
тады деп хабарлады. Қазіргі уақытта 
өндіріс деңгейін тəулігіне 180,000 бар-
рельге дейін арттыру жұмыстары жү-
зеге асырылуда. Ілеспе (күкіртті) газ 
резервуарға кері айдалғаннан кейін 
өндіріс деңгейі тəулігіне 370,000 бар-
рельге жетеді деп күтілуде. 

x Ресей мемлекеттік энергетикалық ком-
паниясы «Роснефть» Қытай Ұлттық 
Мұнай Корпорациясымен (CNPC) Қа-
зақстан арқылы қосымша мұнай жеткі-
зілімінің қамтамасыз етілуін көздейтін 
келісімге өзгертулер енгізілгенін жəне 
2013 жылғы 21 маусымда қол қойыл-
ған келісімнің 2023 жылдың 31 жел-
тоқсанына дейін ұзартылғанын хабар-
лады. Жаңа келісімге сəйкес, «Рос-
нефть» 2017-2023 жылдар кезеңінде 70 
млн. тонна мұнай жеткізуге уəде берді. 
Жеткізілімнің жалпы көлемі (бұдан 
бұрын жеткізілген 21 млн. тонна мұ-
найды қоса алғанда) 10 жыл ішінде 91 
млн. тоннаны құрайтын болады.  

x Қазақстанның «Самұрық-Қазына» ұлт-
тық əл-ауқат қоры жариялаған 2017 
жылғы мұнай нарығының перспекти-
валарына қатысты есепте 2017 жылы 
мұнай бағасы 2016 жылмен салыстыр-
ғанда бір барреліне 10 долларға өседі 
деп күтілуде. Қордың болжамдарына 
сəйкес, 2017 жылы орташа мұнай баға-
сы бір барреліне 50-52 долларға жете-
ді. 

x «Солтүстік ағын» компаниясының мə-
ліметтері бойынша, 2016 жылы «Сол-
түстік ағын» газ құбыры жылдық қуа-
ты 55 млрд. текше метрдің 80%-ын 
пайдаланды. 2016 жылы еуропалық тұ-
тынушыларға 43,8 млрд. текше метр 
газ жеткізілді деп хабарланды. Құбыр 
жүйесі пайдалануға берілгеннен бері 
бес жыл ішінде Еуропалық Одаққа 
жалпы 154,4 млрд. текше метр газ та-
сымалданды. 

x Қытай Кеден басқармасы 2016 жылы 
Ресей мен Қытай арасындағы тауар 
айналымы 2,2%-ға өсіп, 69,5 млрд. до-
лларға жетті деп мəлімдеді. 2016 жылы 
Қытайдың Ресейге экспорты 7,3%-ға 

өсіп, 37,3 млрд. долларды құраса, Ре-
сейден жасалған импорт 3,1%-ға азай-
ып, 32,2 млрд. долларға дейін төмен-
деді. Ал 2016 жылы желтоқсанда екі-
жақты сауда айналымы 7,17 млрд. 
долларды құраса, Қытайдың экспорты 
мен импорты тиісінше 3,9 млрд. дол-
лар жəне 3,2 млрд. доллар болды. 

x Еуропа Қайта құру жəне даму банкі 
(ЕҚДБ) Түркіменстандағы алғашқы П-
ВХ профилін өндіретін зауытқа қолдау 
көрсету үшін 3,5 млн. долларлық несие 
беру жоспарлары туралы жариялады. 
Өндіріс 2017 жылы басталып, жылына 
3,000 тонна профиль өндіріледі деп 
жоспарлануда. 

x Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрлігі жанындағы Ста-
тистика комитеті елдің Еуразиялық эк-
ономикалық одақпен (ЕЭО) тауар ай-
налымы 2016 жылдың қаңтар-қараша 
айларында 11,95 млрд. долларға жетті 
деп хабарлады. Бұл көрсеткіш 2015 
жылдың сəйкес кезеңімен салыстыр-
ғанда 21,1%-ға кем. Қазақстанның Е-
ЭО елдеріне экспорты сəйкес кезеңде 
26,8%-ға азайып, 3,48 млрд. долларға 
төмендеді, ал импорт 18,5%-ға азайып, 
8,47 млрд. долларға төмендеді деп мə-
лімдеді. 

x Əзірбайжан президенті Ильхам Əлиев 
Нахчыван автономиялық Республика-
сының əлеуметтік-экономикалық да-
муын тездету үшін қабылданған қо-
сымша шаралар туралы Өкімге қол қо-
йды. Бұл Өкімге сəйкес, Нахчыван ав-
тономиялық Республикасы Министр-
лер Кабинетіне 2017 Президент резер-
втік қорынан 5 млн. манат (2,79 млн 
доллар) бөлінді. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Əзірбайжан, Қазақстан, Ресей, Түркия 
жəне басқа да Еуразия елдерінің бас-
шылары мен жоғары лауазымды тұлға-
лары жүк ұшағының Манас əуежайы 
маңында апатқа ұшырауына байланыс-
ты Қырғызстан Республикасының Пре-
зиденті Алмазбек Атамбаевқа көңіл ай-
тты. Боинг-747 түрік жүк ұшағының 
Қырғызстанда апатқа ұшырауы салда-
рынан 32 адам, оның ішінде 4 пилот қа-
за тапты. Қаза болғандардың басым бө-
лігі – Дача-Суу ауылының тұрғындары. 

x Түрік билік органдарының шешіміне 
сəйкес, Түркия астанасы Анкара қала-
сындағы Ресей елшілігі орналасқан Ка-
рягды көшесіне 2016 жылдың желтоқ-
сан айында өлтірілген Ресей елшісі Ан-
дрей Карловтың есімі берілді. 

x Қазақстанда үкімет бөлімшелері арасы-
нда өкілеттіктерді қайта бөлу жөніндегі 
Жұмыс тобы құрылды. Қазақстан Пре-
зиденті Əкімшілігінің Басшысы Əділбек 
Жақсыбеков Жұмыс тобының басшысы 
болды. Қазақстан Президенті Нұрсұл-
тан Назарбаев 2016 жылдың желтоқса-
нында Президент, Үкімет жəне Парла-
мент арасында өкілеттіктерді қайта бө-
лу қажеттігін атап өтті. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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