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http://assembly.kz/kk/news/nnazarbaevtyn-kogamdyk-kelisim-men-

zhalpyulttyk-birliktin-kazakstandyk-modelinin-tanystyrylymy 

2017 жылғы 12 маусымда Астана қаласында ҚР Мемлекеттік хатшысы 
Г.Әбдіқалықованың қатысуымен Қазақстан халқы Ассамблеясының ЭКСПО-2017 
халықаралық мамандандырылған көрмесі шеңберінде өткізілетін Н.Ә.Назарбаевтың 
қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделін таныстыруға 
арналған «Бейбітшілік пен келісім қуаты» іс-шаралары өтті. 

12 маусым күні ҚР Мемлекеттік хатшысы Г.Әбдіқалықова Қазақстан халқы Ассамблеясының 
ЭКСПО-2017 халықаралық мамандандырылған көрмесі шеңберінде өткізілген 
Н.Ә.Назарбаевтың қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделін 
таныстыруға арналған «Бейбітшілік пен келісім қуаты» іс-шараларына қатысты. 

Іс-шараларға ҚХА Төрағасының орынбасары – Хатшылық меңгерушісі Д.Мыңбай, ҚР 
Парламенті Мәжілісінің депутаттары, ЭКСПО-2017 көрмесінің шетелдік қонақтары, 
Ассамблеяның, ҚХА ғылыми-сараптамалық кеңесінің мүшелері, дипломатиялық корпустың, 
мемлекеттік органдардың, этномәдени бірлестіктердің өкілдері, ғылыми зиялы қауым, 
халықтық қолданбалы өнер шеберлері қатысты. 

Іс-шаралар ЭКСПО-2017 өткізілетін кезеңде астана тұрғындары мен қонақтарының назарына 
ұсынылатын Н.Ә.Назарбаевтың қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық 
үлгісінің таныстырылымы өтетін ҚР Ұлттық музейінде бастау алды. 

Таныстырылымды аша отырып Мемлекеттік хатшы Тәуелсіздіктің 25 жылында біздің елде 
этностық өшпенділік пен араздық туындатқан бірде-бір жанжалдың болмағандығын атап өтті. 
Қазақтан бүкіл әлемге біздің адамзат өмірінің қауіпсіздік экологиясы саласындағы 
тәжірибемізді, достық пен сенім қуатымызды көрсетуге дайын. 

ЭКСПО-2017 алаңшасы бұл көп этностық стратегиялық ресурс болып табылатын орнықты 
мемлекетті құру тәжірибесі және оны біздің қалай түсінетінімізді таныстырудың тағы бір 
мүмкіндігі болып табылады. 

Іс-шара қонақтары этномәдени бірлестіктерд БАҚ-тары арнайы шығарылымдарына арналған 
көрмемен, халықтық қолданбалы өнер шеберлері бұйымдарының жәрмеңкесі, «Киіз үй - Елдің 
отауы» концепт-модулінің жұмысымен, қазақ ұлттық тағамдары бойынша шеберлік 
сабақтарымен танысты. 

Одан әрі Г.Әбдіқалықова және таныстырылым қонақтары ЭКСПО саябағы аумағындағы 
Қазақстан халқы Ассамблеясының Бейбітшілік пен келісім аллеясының ашылу салтанатына 
қатысты. 

Аллеяның ашылуы шеңберінде этномәдени бірлестіктер мен шығармашыл жастардың 
театрландырылған шеруі, «Шеберлер ауылы» халықтық қолданбалы өнер шеберлерінің 
көрме-жәрмеңкесі, «Алға, Қазақстан!» флешмобы өтті. 

Іс-шара соңында Мемлекеттік хатшы бейбітшілік пен келісім қуаты – бұл ғаламшардағы ең 
таза, ең игі қуат екенін атап көрсетті. 

Осы Аллеямен жүріп өткен әр адам қазақтың қонақжай әрі дархан пейілді жерінің жылуын ала 
кетсін. 
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http://assembly.kz/ru/news/prezentaciya-kazahstanskoy-modeli-

obshchestvennogo-soglasiya-i-obshchenacionalnogo-edinstva-na 

12 июня 2017 г. в г.Астане с участием Государственного секретаря 
РК Г.Абдыкаликовой прошли мероприятия Ассамблеи народа Казахстана «Энергия мира 
и согласия», посвященные презентации казахстанской модели общественного согласия 
и общенационального единства Н.А. Назарбаева в рамках международной 
специализированной выставке ЭКСПО-2017. 

В мероприятиях участвовали заместитель Председателя – заведующий Секретариатом АНК 
Д.Мынбай, депутаты Мажилиса Парламента РК, зарубежные гости выставки ЭКСПО-2017, 
члены Ассамблеи, Научно-экспертного совета АНК, представители дипломатического 
корпуса, государственных органов, этнокультурных объединений, научная интеллигенция, 
мастера народно-прикладного искусства. 

Старт мероприятиям был дан в Национальном музее РК, где на период проведения ЭКСПО-
2017 для жителей и гостей столицы будет представлена развернутая презентация 
казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства Н.А. 
Назарбаева. 

Открывая презентацию, Государственный секретарь подчеркнула, что за 25 лет 
Независимости в нашей стране не было ни одного конфликта на почве этнической ненависти 
и вражды. Казахстан готов продемонстрировать всему миру наш опыт в области экологии 
безопасного существования человечества, нашу энергию дружбы и доверия. 

Площадка ЭКСПО-2017 - это еще одна возможность презентовать наше видение и опыт 
построения стабильного государства, в котором полиэтничность является стратегическим 
ресурсом. 

Также гости мероприятия ознакомились с выставкой специальных выпусков СМИ 
этнокультурных объединений, работой ярмарки изделий мастеров народно-прикладного 
искусства, концепт-модуля «Киіз үй - Елдің отауы», мастер-классов по национальной 
казахской кухне. 

Далее Г.Абдыкаликова и гости презентации приняли участие в торжественной церемонии 
открытия Аллеи мира и согласия Ассамблеи народа Казахстана на территории ЭКСПО-парка. 

В рамках открытия состоялось театрализованное шествие этнокультурных объединений и 
творческой молодежи, выставка-ярмарка мастеров народно-прикладного искусства 
«Шеберлер ауылы», флешмоб «Алға, Қазақстан!». 

В завершение мероприятий Государственный секретарь отметила, что энергия мира и 
согласия – это самая чистая, самая благородная энергия на планете. 

Пусть каждый, кто пройдет по Аллее, унесет с собой частичку тепла гостеприимной и 
доброжелательной казахстанской земли. 
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ТЕЛЕКАНАЛЫ 

 

http://kaztrk.kz/news/qogam/bugin-qazaqstan-halqy-assambleyasy-

zhalpyulttyq-birliktin-qazaqstandyq-modelin-tanystyrdy-96046 

Шараға Мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова қатысты. «Астана 

ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесі аясында ұйымдастырылған жиынға 

Парламент депутаттары, дипломаттар, ғалымдар мен этномәдени 

орталықтардың өкілдері қатысты. 

 

https://itube.kaztrk.kz/videos/15321/bugin-qazaqstan-halqy-assambleyasy-

jalpyulttyq-birliktin-qazaqstandyq-modelin-tanystyrdy/ 
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http://khabar.kz/ru/news/politika/item/83565-gossek-rk-model-

obshchestvennogo-soglasiya-etalon-vzveshennoj-politiki 

екрет единства многонационального Казахстана сегодня рассказали 

иностранцам. О модели общественного согласия говорили в стенах 

Национального музея. Как отметила в своём выступлении перед 

иностранными гостями ЭКСПО Государственный секретарь Гульшара 

Абдыкаликова, в Казахстане в мире и согласии живут представители более 

100 этносов. С их культурой приглашенные гости получили возможность 

познакомиться тут же, на ярмарке ремесленников. А сразу после этого 

состоялось торжественное открытие Аллеи мира и согласия Ассамблеи 

народа Казахстана. Сауытбек Абдрахманов, депутат Мажилиса Парламента 

РК: - Среди факторов, которые повлияли на выбор Астаны как место 

проведения EXPO 2017, одним из главных факторов можно считать, что в 

Казахстане создана уникальная модель общественного согласия, 

общенационального единства. Мы полагаем, что эта модель непременно 

обратит внимание гостей EXPO 2017. 
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http://khabar.kz/kz/news/kogam-kz/item/83535-ekhro-ona-taryna-ltaraly-

birlikti-aza-standy-lgisi-tanystyryldy 

Бүгін Ұлттық музейде ЭКСПО қонақтарына қоғамдық келісім мен ұлтаралық 

бірліктің қазақстандық моделі таныстырылды. Орталық Азияда ядролық қару 

жоқ. Дегенмен Қазақстанда одан да қуатты энергия бар. Бұл – бірлік, 

бейбітшілік және келісім энергиясы. Жиында сөз алған Мемлекеттік хатшы 

осылай деді. Гүлшара Әбдіқалықова еліміз бұл саладағы бай тәжірибемен 

бөлісуге дайын екенін жеткізді. Жиында көпшілік назарына Қазақстанда 

тұратын ұлттардың салт-дәстүрінен сыр шертетін бұйымдар ұсынылып, 

«Киіз үй – елдің отауы» концепт-модулінің жұмысы көрсетілді.  Сауытбек 

Абдрахманов, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты: -Әлемде Назарбаевтың 

ноу-хауы ретінде Қазақстан халқы Ассамблеясы деген ұйым аталады. Оның 

арқасында қоғамдық келісім және жалпыұлттық бірлік моделі қалыптасып, 

жұмыс істеп келе жатыр. Бұл модель ЭКСПО қонақтарының назарын 

аудартады деп анық сенемін. Сондай-ақ дәл осы сәттерде Қазақстан халқы 

Ассамблеясының бастамасымен Астанада «Бейбітшілік және келісім» алаңы 

ашылып жатыр. Аллея ЭКСПО аумағында орналасқан. Салтанатты шара 

аясында этномәдени бірлестіктердің театрландырылған шеруі 

ұйымдастырылды. 
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http://24.kz/ru/news/social/item/181883-alleya-mira-i-soglasiya-assamblei-naroda-

kazakhstana 

Аллея мира и согласия Ассамблеи народа Казахстана появилась в столице. 

Расположилась она на территории EXPO-городка. Торжественное открытие 

прошло с участием Госсекретаря Казахстана Гульшары Абдыкаликовой, 

заместителя Председателя АНК Дархана Мынбай, депутатов Мажилиса и 

гостей. Инициатива высадить на территории EXPO-городка Аллею мира и 

согласия принадлежит столичной молодежи, Совету ветеранов и Ассамблее 

народа Казахстана. По словом организаторов, у всех народов и во все 

времена дерево ассоциировалось с благополучием и любовью. И именно эти 

чувства они хотят передать через посадку аллеи. Свою лепту внесли 

представители всех этнокультурных объединений, ветераны, молодежь и 

работники различных предприятий города. По их словам, аллея несет в себе 

и экологическую функцию, украсит территорию EXPO и даст возможность 

посетителям выставки провести время ближе к природе. «Зеленую» 

инициативу положительно оценил и гость выставки, прилетевший из 

Германии, международный эксперт в области межкультурных коммуникаций 

Константин Шамбер. После открытия Аллеи мира и согласия гости смогут 

насладиться концертом с участием этнокультурных объединений, 

ознакомиться и приобрести изделия мастеров народно-прикладного 

искусства. Для них организована выставка-ярмарка «Шеберлер ауылы».  Еще 

одним красочным событием стало театрализованное шествие с участием 

представителей казахстанских этносов, а также мастер-классы по 

национальной казахской кухне. Все мероприятия посвящены презентации 

казахстанской модели общественного согласия и общенационального 

единства. 
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http://24.kz/kz/zha-aly-tar/sayasat/item/181889-giyasy-atty-forum-a-atysty 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова 

халықаралық «ЭКСПО-2017» мамандандырылған көрмесі аясында Қазақстан 

халқы Ассамблеясы өткізген, Нұрсұлтан Назарбаевтың қоғамдық келісім мен 

жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделін таныстыруға арналған 

«Бейбітшілік және келісім энергиясы» атты форумға қатысты. Бұл туралы 

Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Басқосуға Қазақстан халқы 

Ассамблеясы төрағасының орынбасары – Хатшылық меңгерушісі Д.Мыңбай, 

Парламент Мәжілісінің депутаттары, Ассамблея мүшелері, мемлекеттік 

органдардың, дипломатиялық корпустың, этно-мәдени бірлестіктердің 

өкілдері, «ЭКСПО-2017» көрмесіне келген шетелдік қонақтар, ғылыми және 

зиялы қауым өкілдері, халықтық қолданбалы өнер шеберлері қатысты. Іс-

шаралар Ұлттық музейде бастау алды. Онда «ЭКСПО-2017» көрмесі 

өткізілетін кезеңде қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің 

қазақстандық моделі жан-жақты таныстырылады. Мемлекеттік хатшы 

сөйлеген сөзінде Нұрсұлтан Назарбаевтың қоғамдық келісім мен 

жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделі көп этносты қоғамның 

интеграциялануына қатысты салмақты саясаттың жалпыға танылған эталоны 

болғанын атап өтті. «Еліміздің Конституциясы нәсілдік, ұлттық, діни және 

әлеуметтік ерекшелігіне қарамастан, барлық азаматтар құқықтарының 

теңдігіне кепілдік береді және қорғайды», – деді Гүлшара Әбдіқалықова. 

Мемлекеттік хатшы бүгінде Қазақстанда 100-ден астам этнос пен 18 

конфессия өкілдері бейбіт әрі тату өмір сүріп отырғанын айтты. Сондай-ақ іс-

шара қонақтары бұқаралық ақпарат құралдарының этно-мәдени бірлестіктер 

туралы арнаулы көрмесімен, халықтық қолданбалы өнер шеберлері 

бұйымдарының жәрмеңкесімен, «Киіз үй – Елдің отауы» концепт-модулімен, 

қазақтың ұлттық тағамдары жөніндегі шеберлік сабақтарымен танысты. 

Бұдан бөлек, Гүлшара Әбдіқалықова мен форумға қатысушылар ЭКСПО 

саябағы аумағында орналасқан Қазақстан халқы Ассамблеясының 

Бейбітшілік пен келісім аллеясының салтанатты ашылу рәсіміне қатысты. 

Онда этномәдени бірлестіктердің және шығармашыл жастардың 

театрландырылған шеруі, халықтық қолданбалы өнер шеберлерінің 

«Шеберлер ауылы» көрме-жәрмеңкесі, «Алға, Қазақстан!» флешмобы өтті. 

Форумның соңында Мемлекеттік хатшы бейбітшілік және келісім энергиясы 

ғаламшардағы ең таза әрі игілікті энергия екенін атап өтті. Бейбітшілік пен 

келісім аллеясы арқылы жүріп өткен әр адам қонақжай әрі кең пейіл қазақ 

жерінің жылуына бөленетін болсын деген тілек айтылды.  

 

http://24.kz/kz/zha-aly-tar/sayasat/item/181889-giyasy-atty-forum-a-atysty


http://24.kz/kz/zha-aly-tar/o-am/item/181893-expo-auma-ynda-bejbitshilik-zh-ne-

kelisim-alleyasy-ashyldy 

Бүгін EXPO аумағында «Бейбітшілік және келісім» аллеясы ашылды. Дәл 

қазір Астана қаласының этномәдени бірлестіктерінің өкілдері шерулетіп өтті. 

Ал қазір шеберлер ауылы шығармашылық туындыларының көрме 

жәрмеңкесі өтіп жатыр. Бағдарлама бойынша шара соңында қазақ 

эстрадасының жұлдыздары ән шырқап, би билейтін болады. Жалпы аллеяға 

келетін болсақ, мұнда жүзден астам түп ағаш отырғызылған. Оның ішінде 

қарағай, аққайың, шырша, үйеңкі сияқты ағаштар бар. 
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http://24.kz/ru/news/social/item/181883-alleya-mira-i-soglasiya-assamblei-naroda-

kazakhstana 

Аллея мира и согласия Ассамблеи народа Казахстана появилась в столице. 

Расположилась она на территории EXPO-городка. Торжественное открытие 

прошло с участием Госсекретаря Казахстана Гульшары Абдыкаликовой, 

заместителя Председателя АНК Дархана Мынбай, депутатов Мажилиса и 

гостей. Инициатива высадить на территории EXPO-городка Аллею мира и 

согласия принадлежит столичной молодежи, Совету ветеранов и Ассамблее 

народа Казахстана. По словом организаторов, у всех народов и во все 

времена дерево ассоциировалось с благополучием и любовью. И именно эти 

чувства они хотят передать через посадку аллеи. Свою лепту внесли 

представители всех этнокультурных объединений, ветераны, молодежь и 

работники различных предприятий города. По их словам, аллея несет в себе 

и экологическую функцию, украсит территорию EXPO и даст возможность 

посетителям выставки провести время ближе к природе. «Зеленую» 

инициативу положительно оценил и гость выставки, прилетевший из 

Германии, международный эксперт в области межкультурных коммуникаций 

Константин Шамбер. После открытия Аллеи мира и согласия гости смогут 

насладиться концертом с участием этнокультурных объединений, 

ознакомиться и приобрести изделия мастеров народно-прикладного 

искусства. Для них организована выставка-ярмарка «Шеберлер ауылы».  Еще 

одним красочным событием стало театрализованное шествие с участием 

представителей казахстанских этносов, а также мастер-классы по 

национальной казахской кухне. Все мероприятия посвящены презентации 

казахстанской модели общественного согласия и общенационального 

единства. 
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ПЕЧАТНЫЕ СМИ 

 

https://liter.kz/ru/articles/show/33570-

gulshara_abdykalikova_prezentovala_model_obshestvennogo_soglasiya 

азахстанская модель общественного согласия и общенационального 

единства Нурсултана Назарбаева стала признанным эталоном 

взвешенной политики 

В Национальном музее РК с участием Государственного секретаря 

Казахстана Гульшары Абдыкаликовой прошел форум Ассамблеи народа 

Казахстана (АНК) «Энергия мира и согласия». 

  

На этой площадке презентована казахстанская Модель общественного 

согласия и общенационального единства Нурсултана Назарбаева в контексте 

открывшейся в Астане международной специализированной выставки 

«ЭКСПО-2017». 

  

Форум прошел с участием заместитель Председателя – заведующего 

Секретариатом АНК Дархана Мынбая, депутатов Мажилиса Парламента 

страны, членов Ассамблеи, представителей госорганов, дипломатического 

корпуса, этнокультурных объединений, а также зарубежных гостей выставки 

«ЭКСПО-2017», научной интеллигенции, мастеров народно-прикладного 

искусства. 

  

Как сделала акцент Гульшара Абдыкаликова в своем выступлении, 

казахстанская модель общественного согласия и общенационального 

единства Нурсултана Назарбаева стала признанным эталоном взвешенной 

политики в сфере интеграции полиэтничного общества. 

  

– Конституция нашей страны гарантирует и защищает равенство прав всех 

граждан независимо от расовой, национальной, религиозной и социальной 

принадлежности, – сказала Госсекретарь РК. 

  

Как напомнила аудитории форума Гульшара Абдыкаликова, сегодня в 

Казахстане в мире и согласии проживают представители более 100 этносов и 

18 конфессий. Также Госсекретарь рассказала, что «Казахстан подготовил к 

выставке собственные разработки в области «зеленых» технологий и 

экономического развития». 

  

– Это является результатом царящего в нашей стране межэтнического и 

межконфессионального согласия. Сегодня мировое сообщество озабочено 

https://liter.kz/ru/articles/show/33570-gulshara_abdykalikova_prezentovala_model_obshestvennogo_soglasiya
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поиском формулы единства, ведь человечество оказалось перед угрозой 

глобальной войны. Казахстан как миролюбивое государство стал лидером в 

области ядерного разоружения, – обратила особое внимание Гульшара 

Абдыкаликова. 

  

– Всем известно, что Президент Нурсултан Назарбаев закрыл 

Семипалатинский ядерный полигон и отказался от четвертого в мире 

ядерного вооруженного потенциала, – сказала Госсекретарь. – Сегодня 

Центральная Азия – это зона, свободная от ядерного оружия. В нашем 

регионе энергия атома может служить только интересам человека, созиданию 

и развитию. Однако в Казахстане мы обладаем еще более мощной энергией – 

это энергия единства, мира и согласия. 

  

По ее словам, Казахстана готов продемонстрировать всем свой опыт в 

области миролюбия и созидания, нашу энергию дружбы и доверия. 

  

– Поэтому не случайно сегодня форум получил такое название «Энергия 

мира и согласия». Площадка «ЭКСПО-2017» – это великолепная 

возможность презентовать наше видение и опыт построения стабильного 

государства, в котором полиэтничность является стратегическим ресурсом. А 

энергия мира и согласия нашла свое воплощение в Ассамблее народа 

Казахстана, уникальном институте общенационального диалога, который 

возглавляет Президент Нурсултан Назарбаев. Многообразие мы 

рассматриваем как фундамент единства нашего социума, – резюмировала 

Госсекретарь страны. 

  

В рамках презентации Модели общественного согласия и 

общенационального единства Нурсултана Назарбаева в Национальном музее 

Казахстана гости смогли ознакомиться с выставкой специальных выпусков 

СМИ этнокультурных объединений, а также выставкой-ярмаркой изделий 

мастеров народно-прикладного искусства «Шеберлер ауылы». 

  

Их вниманию также был представлен концепт-модуль «Киіз үй». Побывали 

гости и на мастер-классах по национальной казахской кухне. 

Плюс ко всему в контексте форума на территории «ЭКСПО-2017» прошла 

торжественная церемония открытия Аллеи мира и согласия АНК на 

территории ЭКСПО-парка. 

  

На церемонии по этому поводу было также организовано театрализованное 

шествие этнокультурных объединений и творческой молодежи и флешмоб 

«Алға, Қазақстан!». 

  

По словам Гульшары Абдыкаликова, энергия мира и согласия – это самая 

чистая, самая благородная энергия на планете. 

  



– Пусть каждый, кто пройдет по Аллее мира и согласия, унесет с собой 

частичку тепла гостеприимной и доброжелательной казахстанской земли, – 

резюмировала Госсекретарь Казахстана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.kazpravda.kz/news/politika/alleu-mira-i-soglasiya-ank-otkrili-na-

territorii-ekspo-parka/ 

Аллею мира и согласия АНК открыли на территории ЭКСПО-парка 

В рамках открытия состоялось театрализованное шествие 

этнокультурных объединений и творческой молодежи. 

Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в 

форуме Ассамблеи народа Казахстана "Энергия мира и согласия", 

посвященном презентации казахстанской модели общественного согласия и 

общенационального единства Нурсултана Назарбаева в рамках 

международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017", 

сообщает Kazpravda.kzсо ссылкой на пресс-службу Акорды. 

 

В работе форума приняли участие заместитель председателя – заведующий 

Секретариатом АНК Дархан Мынбай, депутаты Мажилиса Парламента, 

члены Ассамблеи, представители государственных органов, 

дипломатического корпуса, этнокультурных объединений, зарубежные гости 

выставки "ЭКСПО-2017", научная интеллигенция, мастера народно-

прикладного искусства. 

 

Старт мероприятиям был дан в Национальном музее РК, где на период 

проведения ЭКСПО-2017 представлена развернутая презентация 

казахстанской модели общественного согласия и общенационального 

единства. 

 

Открывая презентацию, Гульшара Абдыкаликова отметила, что 

казахстанская модель общественного согласия и общенационального 

единства Нурсултана Назарбаева стала признанным эталоном взвешенной 

политики в сфере интеграции полиэтничного общества. 

 

"Конституция нашей страны гарантирует и защищает равенства прав всех 

граждан независимо от расовой, национальной, религиозной и социальной 

принадлежности", – сказала Абдыкаликова, подчеркнув, что сегодня в 

Казахстане в мире и согласии проживают представители более 100 этносов и 

18 конфессий. 
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Также гости форума ознакомились с выставкой специальных выпусков СМИ 

этнокультурных объединений, работой ярмарки изделий мастеров народно-

прикладного искусства, концепт-модуля "Киіз үй – Елдің отауы", мастер-

классов по национальной казахской кухне. 

 

Далее Госсекретарь и гости презентации приняли участие в торжественной 

церемонии открытия Аллеи мира и согласия Ассамблеи народа Казахстана на 

территории ЭКСПО-парка. 

 

В рамках открытия состоялось театрализованное шествие этнокультурных 

объединений и творческой молодежи, выставка-ярмарка мастеров народно-

прикладного искусства "Шеберлер ауылы", флешмоб "Алға, Қазақстан!". 

 

В завершение форума Государственный секретарь подчеркнула, что энергия 

мира и согласия – это самая чистая, самая благородная энергия на планете. 

 

"Пусть каждый, кто пройдет по Аллее мира и согласия, унесет с собой 

частичку тепла гостеприимной и доброжелательной казахстанской земли", – 

добавила Абдыкаликова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

https://egemen.kz/article/beybitshilik-pen-kelisim-%E2%80%93-igilikti-

energiya 

Бейбітшілік пен келісім – игілікті энергия Кеше Астана қаласындағы Ұлттық 

музейде Мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықованың қатысуымен 

қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделін 

таныстыруға арналған «Бейбітшілік пен келісім қуаты» атты жиыны өтті. 

 

Шараға ҚХА Төрағасының орынбасары Дарxан Мыңбай, Парламент 

Мәжілісінің депутаттары, ЭКСПО-2017 көрмесіне келген шетелдік қонақтар, 

ҚХА ғылыми-сараптамалық кеңесінің мүшелері, дипломатиялық корпустың, 

мемлекеттік органдардың, этномәдени бірлестіктердің өкілдері, зиялы қауым 

өкілдері қатысты. Салтанатты жиында алғысөзді алған Мемлекеттік xатшы 

Гүлшара Әбдіқалықова дүние жүзінде ұлтаралық кикілжің салдарынан болып 

жатқан проблемалар жайлы, сондай-ақ Қазақстанның бейбіт өмір сүруінің 

басты себебін айтып өтті. – Өздеріңіз білесіздер, Елбасы Н.Назарбаев Семей 

ядролық полигонын жауып, әлем жұртын алапат қасіреттен құтқарды. 

Бүгінде Орталық Азияда ядролық қару жоқ. Себебі, бұл аймақта атом 

энергиясын бейбіт мақсатта ғана пайдалануға болады. Дегенмен, Қазақстанда 

одан да қуатты энергия бар екенін айта кеткім келеді. Ол – бірлік, 

бейбітшілік пен келісім энергиясы. Біз осы бағыттағы бай тәжірибемізбен, 

достық пен өзара сенім энергиясымен бөлісуге дайынбыз, – деді Гүлшара 

Әбдіқалықова. Шараға қатысқан Германия мәдениетаралық байланыс 

орталығының директоры Константин Шамбер Қазақстанда туып-өсіп, осы 

мекеннің тәрбиесін бойына сіңіргенін ерекше атап өтті. Сәби күнінде тарихи 

отанына көшіп кеткенмен, туған еліне деген аңсары ауып, жиі келіп 

тұратынын мәлімдеді. – Қанша дегенмен туған елімнің орны бөлек. Астанаға 

әр келген сайын еріксіз таң қалып қайтамын. Қазақ елі күн санап дамып бара 

жатқанын байқаймын. Осы қарқынымен жалғастыра берер болса, Қазақстан 

дамыған елдердің қатарынан көрінеріне сенімім мол. Әлемнің бірқатар 

елдерін аралап көрдім. Бірақ дәл қазақ халқындай өзге ұлт өкілдеріне 

мейіріммен қарағанын байқамадым. Осы жағынан тіпті, Германияның да 

Қазақстаннан үйренері көп деп айтар едім. Себебі, Алмания елі қанша 

деңгейде дамығанмен, тұйық мінезді xалық. Өзге ұлт өкілдеріне 

Қазақстандағыдай көңіл бөлмейді. Оған бірер жыл бұрын көшіп келген 

босқындардың жай-күйі бірден-бір дәлел, – деді Константин Шамбер. Ал 

Қазақстандағы әзербайжандар қоғамының төрағасы Абилфас Хамедов жер 
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аударылып келген әке-шешесінің тұрмыс-тіршілігін, қазақ xалқының тигізген 

көмегін қысқаша баяндап берді. – Өткен ғасырдың отызыншы жылдары әке-

шешем Мақтаарал жеріне депортацияланып келді. Ішерге асы, киерге киімі, 

тұратын үйі болмаған. Сол кезеңде қазақтың да жағдайы мүшкіл еді. 

Дегенмен, сондай күйіне қарамастан әр үй бір отбасыдан бөліп алып, 

бауырларына басты. Қазақтың осындай дархан көңілі бүгінде біздің жер 

басып, тіршілік етіп жүргенімізге себепші болып отыр, – деді Абилфас 

Хамедов. Жиын барысында Қазақстан xалқы Ассамблеясының құрылу 

тариxы, оның мақсаты мен бүгінгі міндеті арнайы әзірленген бейнематериал 

арқылы көрсетілді. Шараға жиналған қауым xалқымыздың ұлттық тағам-

дарынан дәм татып, қазақ жерінде тұратын түрлі ұлттардың салт-дәстүрлері, 

әдет-ғұрыптарымен кеңінен танысып шықты. «Бейбітшілік және келісім 

энергиясы» атты жиын аясында Қазақстан халқы Ассамблеясының 

Бейбітшілік және келісім аллеясы ашылды.  Салтанатты шарада Мемлекеттік 

хатшы Гүлшара Әбдіқалықова сөз сөйледі. – Орталық Азияда алғаш рет 

елімізде өтіп жатқан ЭКСПО халықаралық мамандандырылған көрмесінде 

күллі әлемнің болашақ энергиясы саласындағы соңғы жетістіктері мен 

заманауи технологиялары көрсетіліп жатыр. Еліміздің атын дүние жүзіне 

айшықтайтын жаһандық шара аясында Қазақстан халқы Ассамблеясының 

аллеясын ашып отырмыз. Бұл – татулық пен бірліктің символы іспетті. 

Бейбітшілік пен келісім энергиясы – ғаламшардағы ең таза әрі игілікті 

энергия екені аян.  Осы аллеямен жүрген әрбір адам қазақ халқының 

қонақжайлығы мен бауырмалдығын жүрегімен сезініп, елімізде орныққан 

бейбіт өмірдің шуағын әлемге таратады дегенге сенеміз,– деді Мемлекеттік 

хатшы. Аллея ашылуында этномәдени бірлестіктер мен шығармашыл 

жастардың театрландырылған шеруі, халықтық қолданбалы өнер 

шеберлерінің «Шеберлер ауылы» көрме-жәрмеңкесі, «Алға, Қазақстан!» 

флешмобы өтті. 
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ЭКСПО аумағында бейбітшілік және келісім аллеясы ашылды Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова 

халықаралық «ЭКСПО-2017» мамандандырылған көрмесі аясында Қазақстан 

халқы Ассамблеясы өткізген, Нұрсұлтан Назарбаевтың қоғамдық келісім мен 

жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделін таныстыруға арналған 

«Бейбітшілік және келісім энергиясы» атты форумға қатысты. 

Басқосуға Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары – 

Хатшылық меңгерушісі Д.Мыңбай, Парламент Мәжілісінің депутаттары, 

Ассамблея мүшелері, мемлекеттік органдардың, дипломатиялық корпустың, 

этно-мәдени бірлестіктердің өкілдері, «ЭКСПО-2017» көрмесіне келген 

шетелдік қонақтар, ғылыми және зиялы қауым өкілдері, халықтық 

қолданбалы өнер шеберлері қатысты, деп хабарлайды Ақорданың ресми 

сайты. Іс-шаралар Ұлттық музейде бастау алды. Онда ЭКСПО-2017 көрмесі 

өткізілетін кезеңде қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің 

қазақстандық моделі жан-жақты таныстырылады.     Мемлекеттік хатшы 

сөйлеген сөзінде Нұрсұлтан Назарбаевтың қоғамдық келісім мен 

жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделі көп этносты қоғамның 

интеграциялануына қатысты салмақты саясаттың жалпыға танылған эталоны 

болғанын атап өтті. – Еліміздің Конституциясы нәсілдік, ұлттық, діни және 

әлеуметтік ерекшелігіне қарамастан, барлық азаматтар құқықтарының 

теңдігіне кепілдік береді және қорғайды, - деді Гүлшара 

Әбдіқалықова.   Мемлекеттік хатшы бүгінде Қазақстанда 100-ден астам этнос 

пен 18 конфессия өкілдері бейбіт әрі тату өмір сүріп отырғанын 

айтты.   Сондай-ақ іс-шара қонақтары бұқаралық ақпарат құралдарының 

этно-мәдени бірлестіктер туралы арнаулы көрмесімен, халықтық қолданбалы 

өнер шеберлері бұйымдарының жәрмеңкесімен, «Киіз үй – Елдің отауы» 

концепт-модулімен, қазақтың ұлттық тағамдары жөніндегі шеберлік 

сабақтарымен танысты. Бұдан бөлек, Гүлшара Әбдіқалықова мен форумға 

қатысушылар ЭКСПО саябағы аумағында орналасқан Қазақстан халқы 

Ассамблеясының Бейбітшілік пен келісім аллеясының салтанатты ашылу 

рәсіміне қатысты. Онда этномәдени бірлестіктердің және шығармашыл 

жастардың театрландырылған шеруі, халықтық қолданбалы өнер 

шеберлерінің «Шеберлер ауылы» көрме-жәрмеңкесі, «Алға, Қазақстан!» 

флешмобы өтті. Форумның соңында Мемлекеттік хатшы бейбітшілік және 

келісім энергиясы ғаламшардағы ең таза әрі игілікті энергия екенін атап өтті. 

Бейбітшілік пен келісім аллеясы арқылы жүріп өткен әр адам қонақжай әрі 
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кең пейіл қазақ жерінің жылуына бөленетін болсын деген тілек айтылды.   
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Мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова халықаралық «ЭКСПО – 2017» 

мамандандырылған көрмесі аясында Қазақстан халқы ассамблеясы өткізген, Нұрсұлтан 

Назарбаевтың қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделін 

таныстыруға арналған «Бейбітшілік және келісім энергиясы» атты форумға қатысты. 

Басқосуға Қазақстан халқы ассамблеясы Төрағасының орынбасары – Хатшылық меңгерушісі 

Дархан Мыңбай, Парламент Мәжілісінің депутаттары, ассамблея мүшелері, мемлекеттік 

органдардың, дипломатиялық корпустың, этномәдени бірлестіктердің өкілдері, «ЭКСПО – 

2017» көрмесіне келген шетелдік қонақтар, ғылыми және зиялы қауым өкілдері, халықтық 

қолданбалы өнер шеберлері де келді. 

Іс-шаралар Ұлттық музейден бастау алды. Онда халықаралық көрме өткізілетін кезеңде 

қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделі жан-жақты таныстырылды. 

Мемлекеттік хатшы Нұрсұлтан Назарбаевтың қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің 

қазақстандық моделі көп этносты қоғамның интеграциялануына қатысты салмақты саясаттың 

жалпыға танылған эталоны болғанын атап өтті. 

– Еліміздің Конституциясы нәсілдік, ұлттық, діни және әлеуметтік ерекшелігіне қарамастан, 

барлық азаматтар құқықтарының теңдігіне кепілдік береді және қорғайды, – деді Гүлшара 

Әбдіқалықова. 

Мемлекеттік хатшы бүгінде Қазақстанда 100-ден астам этнос пен 18 конфессия өкілдері 

бейбіт әрі тату өмір сүріп отырғанын айтты. 

Сондай-ақ іс-шара қонақтары БАҚ-ның этно-мәдени бірлестіктер туралы арнаулы көрмесімен, 

халықтық қолданбалы өнер шеберлері бұйымдарының жәрмеңкесімен, «Киіз үй – елдің 

отауы» концепт-модулімен, қазақтың ұлттық тағамдары жөніндегі шеберлік сабақтарымен 

танысты. 

Бұдан бөлек, Гүлшара Әбдіқалықова мен форумға қатысушылар «ЭКСПО» саябағы 

аумағында орналасқан Қазақстан халқы ассамблеясының Бейбітші-лік пен келісім 

аллеясының салтанатты ашылу рәсіміне қатысты. 

Онда этномәдени бірлестіктердің және шығармашыл жастардың театрландырылған шеруі, 

халықтық қолданбалы өнер шеберлерінің «Шеберлер ауылы» көрме-жәрмеңкесі, «Алға, 

Қазақстан!» флешмобы өтті. 

Форум соңында Мемлекеттік хатшы бейбітшілік және келісім энергиясы ғаламшардағы ең 

таза әрі игілікті энергия екенін атап өтті. 

Бейбітшілік пен келісім аллеясы арқылы жүріп өткен әр адам қонақжай әрі кең пейіл қазақ 

жерінің жылуына бөленетін болсын деген тілек айтылды. 

Ершай ӘЗІРЕТ 
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ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

 

 

Госсек РК: Казахстанская модель общественного согласия - эталон взвешенной 

политики 

Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова 

приняла участие в форуме Ассамблеи народа Казахстана «Энергия мира и 

согласия», посвященном презентации казахстанской модели общественного 

согласия и общенационального единства Нурсултана Назарбаева в рамках 

международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, сообщает 

пресс-служба Акорды. 

Старт мероприятиям был дан в Национальном музее Республики Казахстан, 

где на период проведения ЭКСПО-2017 представлена развернутая 

презентация казахстанской модели общественного согласия и 

общенационального единства. 

Открывая презентацию, Г.Абдыкаликова отметила, что казахстанская модель 

общественного согласия и общенационального единства Нурсултана 

Назарбаева стала признанным эталоном взвешенной политики в сфере 

интеграции полиэтничного общества. 

«Конституция нашей страны гарантирует и защищает равенства прав 

всех граждан независимо от расовой, национальной, религиозной и 

социальной принадлежности», - сказала Г.Абдыкаликова. 

Госсекретарь подчеркнула, что сегодня в Казахстане в мире и согласии 

проживают представители более 100 этносов и 18 конфессий. 

Также гости форума ознакомились с выставкой специальных выпусков СМИ 

этнокультурных объединений, работой ярмарки изделий мастеров народно-

прикладного искусства, концепт-модуля «Киіз үй - Елдің отауы», мастер-

классов по национальной казахской кухне. 

Далее Г.Абдыкаликова и гости презентации приняли участие в 

торжественной церемонии открытия Аллеи мира и согласия Ассамблеи 

народа Казахстана на территории ЭКСПО-парка. 

http://www.akorda.kz/


В рамках открытия состоялось театрализованное шествие этнокультурных 

объединений и творческой молодежи, выставка-ярмарка мастеров народно-

прикладного искусства «Шеберлер ауылы», флешмоб «Алға, Қазақстан!». 

В завершение форума Государственный секретарь подчеркнула, что энергия 

мира и согласия – это самая чистая, самая благородная энергия на планете. 

Пусть каждый, кто пройдет по Аллее мира и согласия, унесет с собой 

частичку тепла гостеприимной и доброжелательной казахстанской земли, 

заключила Госсекретарь РК. 

В работе форума приняли участие заместитель председателя – заведующий 

Секретариатом АНК Д.Мынбай, депутаты Мажилиса парламента, члены 

Ассамблеи, представители государственных органов, дипломатического 

корпуса, этнокультурных объединений, зарубежные гости выставки ЭКСПО-

2017, научная интеллигенция, мастера народно-прикладного искусства. 
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Астана қаласында ҚР Мемлекеттік хатшысы Г.Әбдіқалықованың 

қатысуымен Қазақстан халқы Ассамблеясының ЭКСПО-2017 халықаралық 

мамандандырылған көрмесі шеңберінде өткізілетін Н.Ә.Назарбаевтың 

қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделін 

таныстыруға арналған «Бейбітшілік пен келісім қуаты» іс-шаралары өтті, 

деп хабарлайды BNews.kz. 

ҚР Мемлекеттік хатшысы Г.Әбдіқалықова Қазақстан халқы Ассамблеясының 

Н.Ә.Назарбаевтың қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық 

моделін таныстыруға арналған «Бейбітшілік пен келісім қуаты» іс-шараларына 

қатысты. 

Іс-шараларға ҚХА Төрағасының орынбасары – Хатшылық меңгерушісі 

Д.Мыңбай, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары, ЭКСПО-2017 көрмесінің 

шетелдік қонақтары, Ассамблеяның, ҚХА ғылыми-сараптамалық кеңесінің 

мүшелері, дипломатиялық корпустың, мемлекеттік органдардың, этномәдени 

бірлестіктердің өкілдері, ғылыми зиялы қауым, халықтық қолданбалы өнер 

шеберлері қатысты. 

Іс-шаралар ЭКСПО-2017 өткізілетін кезеңде Астана тұрғындары мен 

қонақтарының назарына ұсынылатын Н.Ә.Назарбаевтың қоғамдық келісім мен 

жалпыұлттық бірліктің қазақстандық үлгісінің таныстырылымы өтетін ҚР 

Ұлттық музейінде бастау алды. 

Таныстырылымды аша отырып Мемлекеттік хатшы Тәуелсіздіктің 25 жылында 

біздің елде этностық өшпенділік пен араздық туындатқан бірде-бір жанжалдың 

болмағандығын атап өтті. Қазақтан бүкіл әлемге біздің адамзат өмірінің 

қауіпсіздік экологиясы саласындағы тәжірибемізді, достық пен сенім 

қуатымызды көрсетуге дайын. ЭКСПО-2017 алаңшасы бұл көп этностық 

стратегиялық ресурс болып табылатын орнықты мемлекетті құру тәжірибесі 

және оны біздің қалай түсінетінімізді таныстырудың тағы бір мүмкіндігі болып 

табылады. 

Іс-шара қонақтары этномәдени бірлестіктерд БАҚ-тары арнайы 

шығарылымдарына арналған көрмемен, халықтық қолданбалы өнер шеберлері 

бұйымдарының жәрмеңкесі, «Киіз үй - Елдің отауы» концепт-модулінің 

жұмысымен, қазақ ұлттық тағамдары бойынша шеберлік сабақтарымен 

танысты. 

Одан әрі Г.Әбдіқалықова және таныстырылым қонақтары ЭКСПО саябағы 

аумағындағы Қазақстан халқы Ассамблеясының Бейбітшілік пен келісім 

аллеясының ашылу салтанатына қатысты. 

http://bnews.kz/kz/news/astanada_zhalpiulttik_birliktin_kazakstandik_modelin_tanistiruga_arnalgan_shara_otti
http://bnews.kz/kz/news/astanada_zhalpiulttik_birliktin_kazakstandik_modelin_tanistiruga_arnalgan_shara_otti
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Аллеяның ашылуы шеңберінде этномәдени бірлестіктер мен шығармашыл 

жастардың театрландырылған шеруі, «Шеберлер ауылы» халықтық қолданбалы 

өнер шеберлерінің көрме-жәрмеңкесі, «Алға, Қазақстан!» флешмобы өтті. 

Іс-шара соңында Мемлекеттік хатшы бейбітшілік пен келісім қуаты – бұл 

ғаламшардағы ең таза, ең игі қуат екенін атап көрсетті. Осы Аллеямен жүріп 

өткен әр адам қазақтың қонақжай әрі дархан пейілді жерінің жылуын ала кетсін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

https://baq.kz/kk/news/sayasat/gabdikalikova_elimizdin_konstitutsiyasi_eshkimdi_

nasilge_ultka_dinge_bolmeidi20170612_200400 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара 

Әбдіқалықова халықаралық «ЭКСПО-2017» мамандандырылған 

көрмесі аясында Қазақстан халқы Ассамблеясы өткізген, Нұрсұлтан 

Назарбаевтың қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің 

қазақстандық моделін таныстыруға арналған «Бейбітшілік және келісім 

энергиясы» атты форумға қатысты, деп хабарлайды 

Ақорданың баспасөз қызметі. 

Басқосуға Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары – 

Хатшылық меңгерушісі Д.Мыңбай, Парламент Мәжілісінің депутаттары, 

Ассамблея мүшелері, мемлекеттік органдардың, дипломатиялық корпустың, 

этно-мәдени бірлестіктердің өкілдері, «ЭКСПО-2017» көрмесіне келген 

шетелдік қонақтар, ғылыми және зиялы қауым өкілдері, халықтық 

қолданбалы өнер шеберлері қатысты. 

Іс-шаралар Ұлттық музейде бастау алды. Онда ЭКСПО-2017 көрмесі 

өткізілетін кезеңде қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің 

қазақстандық моделі жан-жақты таныстырылады. 

Мемлекеттік хатшы сөйлеген сөзінде Нұрсұлтан Назарбаевтың қоғамдық 

келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделі көп этносты 

қоғамның интеграциялануына қатысты салмақты саясаттың жалпыға 

танылған эталоны болғанын атап өтті. 

– Еліміздің Конституциясы нәсілдік, ұлттық, діни және әлеуметтік 

ерекшелігіне қарамастан, барлық азаматтар құқықтарының теңдігіне 

кепілдік береді және қорғайды, - деді Гүлшара Әбдіқалықова. 

Мемлекеттік хатшы бүгінде Қазақстанда 100-ден астам этнос пен 18 

конфессия өкілдері бейбіт әрі тату өмір сүріп отырғанын айтты. 

Сондай-ақ іс-шара қонақтары бұқаралық ақпарат құралдарының этно-мәдени 

бірлестіктер туралы арнаулы көрмесімен, халықтық қолданбалы өнер 

шеберлері бұйымдарының жәрмеңкесімен, «Киіз үй – Елдің отауы» концепт-

модулімен, қазақтың ұлттық тағамдары жөніндегі шеберлік сабақтарымен 

танысты. 

Бұдан бөлек, Гүлшара Әбдіқалықова мен форумға қатысушылар ЭКСПО 

саябағы аумағында орналасқан Қазақстан халқы Ассамблеясының 

Бейбітшілік пен келісім аллеясының салтанатты ашылу рәсіміне қатысты. 

https://baq.kz/kk/news/sayasat/gabdikalikova_elimizdin_konstitutsiyasi_eshkimdi_nasilge_ultka_dinge_bolmeidi20170612_200400
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Онда этномәдени бірлестіктердің және шығармашыл жастардың 

театрландырылған шеруі, халықтық қолданбалы өнер шеберлерінің 

«Шеберлер ауылы» көрме-жәрмеңкесі, «Алға, Қазақстан!» флешмобы өтті. 

Форумның соңында Мемлекеттік хатшы бейбітшілік және келісім энергиясы 

ғаламшардағы ең таза әрі игілікті энергия екенін атап өтті. 

Бейбітшілік пен келісім аллеясы арқылы жүріп өткен әр адам қонақжай әрі 

кең пейіл қазақ жерінің жылуына бөленетін болсын деген тілек айтылды. 
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halykaralyk-ekspo-2017-mamandandyrylgan-kormesi-ayasynda-kazakstan-

halk 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара 

Әбдіқалықова халықаралық «ЭКСПО-2017» мамандандырылған 

көрмесі аясында Қазақстан халқы Ассамблеясы өткізген, Нұрсұлтан 

Назарбаевтың қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің 

қазақстандық моделін таныстыруға арналған «Бейбітшілік және келісім 

энергиясы» атты форумға қатысты 

Басқосуға Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары – 

Хатшылық меңгерушісі Д.Мыңбай, Парламент Мәжілісінің депутаттары, 

Ассамблея мүшелері, мемлекеттік органдардың, дипломатиялық корпустың, 

этно-мәдени бірлестіктердің өкілдері, «ЭКСПО-2017» көрмесіне келген 

шетелдік қонақтар, ғылыми және зиялы қауым өкілдері, халықтық 

қолданбалы өнер шеберлері қатысты. 

Іс-шаралар Ұлттық музейде бастау алды. Онда ЭКСПО-2017 көрмесі 

өткізілетін кезеңде қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің 

қазақстандық моделі жан-жақты таныстырылады.     

Мемлекеттік хатшы сөйлеген сөзінде Нұрсұлтан Назарбаевтың қоғамдық 

келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделі көп этносты 

қоғамның интеграциялануына қатысты салмақты саясаттың жалпыға 

танылған эталоны болғанын атап өтті. 

– Еліміздің Конституциясы нәсілдік, ұлттық, діни және әлеуметтік 

ерекшелігіне қарамастан, барлық азаматтар құқықтарының теңдігіне кепілдік 

береді және қорғайды, - деді Гүлшара Әбдіқалықова.   

Мемлекеттік хатшы бүгінде Қазақстанда 100-ден астам этнос пен 18 

конфессия өкілдері бейбіт әрі тату өмір сүріп отырғанын айтты.   

Сондай-ақ іс-шара қонақтары бұқаралық ақпарат құралдарының этно-мәдени 

бірлестіктер туралы арнаулы көрмесімен, халықтық қолданбалы өнер 

шеберлері бұйымдарының жәрмеңкесімен, «Киіз үй – Елдің отауы» концепт-

модулімен, қазақтың ұлттық тағамдары жөніндегі шеберлік сабақтарымен 

танысты. 

Бұдан бөлек, Гүлшара Әбдіқалықова мен форумға қатысушылар ЭКСПО 

саябағы аумағында орналасқан Қазақстан халқы Ассамблеясының 

Бейбітшілік пен келісім аллеясының салтанатты ашылу рәсіміне қатысты. 
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Онда этномәдени бірлестіктердің және шығармашыл жастардың 

театрландырылған шеруі, халықтық қолданбалы өнер шеберлерінің 

«Шеберлер ауылы» көрме-жәрмеңкесі, «Алға, Қазақстан!» флешмобы өтті. 

Форумның соңында Мемлекеттік хатшы бейбітшілік және келісім энергиясы 

ғаламшардағы ең таза әрі игілікті энергия екенін атап өтті. 

Бейбітшілік пен келісім аллеясы арқылы жүріп өткен әр адам қонақжай әрі 

кең пейіл қазақ жерінің жылуына бөленетін болсын деген тілек айтылды.   
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gosudarstvennogo-sekretarya-respubliki-kazahstan-gulshary-abdykalikovoi-v-

forume-assamblei-naroda-kazahstana-energiya-mira-i-soglas-1 

частие Государственного секретаря Республики Казахстан Гульшары 

Абдыкаликовой в форуме Ассамблеи народа Казахстана «Энергия мира 

и согласия», посвященном презентации казахстанской модели 

общественного согласия и общенационального единства Нурсултана 

Назарбаева в рамках международной специализированной выставки 

«ЭКСПО-2017» 

г.Астана, Национальный музей 

В работе форума приняли участие заместитель Председателя – заведующий 

Секретариатом АНК Д.Мынбай, депутаты Мажилиса Парламента, члены 

Ассамблеи, представители государственных органов, дипломатического 

корпуса, этнокультурных объединений, зарубежные гости выставки 

«ЭКСПО-2017», научная интеллигенция, мастера народно-прикладного 

искусства. 

Старт мероприятиям был дан в Национальном музее Республики Казахстан, 

где на период проведения «ЭКСПО-2017» представлена развернутая 

презентация казахстанской модели общественного согласия и 

общенационального единства. 

Открывая презентацию, Г.Абдыкаликова отметила, что казахстанская модель 

общественного согласия и общенационального единства Нурсултана 

Назарбаева стала признанным эталоном взвешенной политики в сфере 

интеграции полиэтничного общества. 

«Конституция нашей страны гарантирует и защищает равенства прав всех 

граждан независимо от расовой, национальной, религиозной и социальной 

принадлежности», - сказала Г.Абдыкаликова. 

Госсекретарь подчеркнула, что сегодня в Казахстане в мире и согласии 

проживают представители более 100 этносов и 18 конфессий. 

Также гости форума ознакомились с выставкой специальных выпусков СМИ 

этнокультурных объединений, работой ярмарки изделий мастеров народно-

прикладного искусства, концепт-модуля «Киіз үй - Елдің отауы», мастер-

классов по национальной казахской кухне. 

Далее Г.Абдыкаликова и гости презентации приняли участие в 

торжественной церемонии открытия Аллеи мира и согласия Ассамблеи 

народа Казахстана на территории ЭКСПО-парка. 

В рамках открытия состоялось театрализованное шествие этнокультурных 

объединений и творческой молодежи, выставка-ярмарка мастеров народно-

прикладного искусства «Шеберлер ауылы», флешмоб «Алға, Қазақстан!». 

http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/akorda_other_events/uchastie-gosudarstvennogo-sekretarya-respubliki-kazahstan-gulshary-abdykalikovoi-v-forume-assamblei-naroda-kazahstana-energiya-mira-i-soglas-1
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В завершение форума Государственный секретарь подчеркнула, что энергия 

мира и согласия – это самая чистая, самая благородная энергия на планете. 

Пусть каждый, кто пройдет по Аллее мира и согласия, унесет с собой 

частичку тепла гостеприимной и доброжелательной казахстанской земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

https://mail.kz/kz/news/kz-news/ehro-konaktaryna-ultaralyk-birliktin-

kazakstandyk-ulgisi-tanystyryldy 

Бүгін Ұлттық музейде ЭКСПО қонақтарына қоғамдық келісім мен ұлтаралық 

бірліктің қазақстандық моделі таныстырылды. Орталық Азияда ядролық қару 

жоқ. Дегенмен Қазақстанда одан да қуатты энергия бар. Бұл – бірлік, 

бейбітшілік және келісім энергиясы. 

Жиында сөз алған Мемлекеттік хатшы осылай деді. Гүлшара Әбдіқалықова 

еліміз бұл саладағы бай тәжірибемен бөлісуге дайын екенін жеткізді. 

Жиында көпшілік назарына Қазақстанда тұратын ұлттардың салт-дәстүрінен 

сыр шертетін бұйымдар ұсынылып, «Киіз үй – елдің отауы» концепт-

модулінің жұмысы көрсетілді.  

Сауытбек Абдрахманов, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты: 

-Әлемде Назарбаевтың ноу-хауы ретінде Қазақстан халқы Ассамблеясы 

деген ұйым аталады. Оның арқасында қоғамдық келісім және 

жалпыұлттық  бірлік моделі қалыптасып, жұмыс істеп келе жатыр. Бұл 

модель ЭКСПО қонақтарының назарын аудартады деп анық сенемін. 

Сондай-ақ дәл осы сәттерде Қазақстан халқы Ассамблеясының бастамасымен 

Астанада «Бейбітшілік және келісім» алаңы ашылып жатыр. Аллея ЭКСПО 

аумағында орналасқан. Салтанатты шара аясында этномәдени 

бірлестіктердің театрландырылған шеруі ұйымдастырылды. 
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https://szh.kz/28327/ekspo-aumaghynda-beybitshilik-zhane-kelisim-alleyasy-

ashyldy/ 

Гүлшара Әбдіқалықова мен форумға қатысушылар ЭКСПО саябағы 

аумағында орналасқан Қазақстан халқы Ассамблеясының Бейбітшілік пен 

келісім аллеясының салтанатты ашылу рәсіміне қатысты. Онда этномәдени 

бірлестіктердің және шығармашыл жастардың театрландырылған шеруі, 

халықтық қолданбалы өнер шеберлерінің «Шеберлер ауылы» көрме-

жәрмеңкесі, «Алға, Қазақстан!» флешмобы өтті. 

Форумның соңында Мемлекеттік хатшы бейбітшілік және келісім энергиясы 

ғаламшардағы ең таза әрі игілікті энергия екенін атап өтті. Бейбітшілік пен 

келісім аллеясы арқылы жүріп өткен әр адам қонақжай әрі кең пейіл қазақ 

жерінің жылуына бөленетін болсын деген тілек айтылды. 
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http://dknews.kz/society/26317-gulshara-abdykalikova-vyskazalas-o-glavnom-

preimushchestve-kazakhstana.html 

В Астане Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова открыла 

торжественную церемонию презентации Модели общественного согласия и 

общенационального единства Нурсултана Назарбаева, передает МИА 

«DKNews» со ссылкой на МИА «Казинформ». 

«Казахстан подготовил к выставке (ЭКСПО-2017 - прим. ред.) собственные 

разработки в области «зеленых» технологий и экономического развития. Это 

является результатом царящего в нашей стране межэтнического и 

межконфессионального согласия. Сегодня мировое сообщество озабочено 

поиском формулы Единства, ведь человечество оказалось перед угрозой 

глобальной войны. Казахстан, как миролюбивое государство, стал лидером в 

области ядерного разоружения», - сказала Абдыкаликова. 

«Всем известно, что Президент Нурсултан Назарбаев закрыл 

Семипалатинский ядерный полигон и отказался от 4-го в мире ядерного 

вооруженного потенциала, - отметила Госсекретарь. - Сегодня Центральная 

Азия - это зона, свободная ядерного оружия. В нашем регионе энергия атома 

может служить только интересам человека, созиданию и развитию. Однако в 

Казахстане мы обладаем еще более мощной энергией - это энергия Единства, 

мира и согласия. Сегодня казахстанская модель общественного согласия, 

общенационального единства Президента Нурсултана Назарбаева стала 

признанным эталоном взвешенной политики в сфере интеграции 

полиэтнического общества». 

Государственный секретарь также напомнила, что сегодня в мире и согласии 

на благословенной земле Казахстана проживают представители более 100 

этносов и 18 конфессий. 

«Мы готовы продемонстрировать всем наш опыт в области миролюбия и 

созидания, нашу энергию дружбы и доверия. Поэтому, неслучайно сегодня 

форум получил такое название - «Энергия мира и согласия». Площадка 

ЭКСПО-2017 - это великолепная возможность презентовать наше видение и 

опыт построения стабильного государства, в котором полиэтничность 

является стратегическим ресурсом. А энергия мира и согласия нашла свое 

воплощение в Ассамблее народа Казахстана, уникальном институте 

общенационального диалога, который возглавляет Президент Нурсултан 

http://dknews.kz/society/26317-gulshara-abdykalikova-vyskazalas-o-glavnom-preimushchestve-kazakhstana.html
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Назарбаев. Многообразие мы рассматриваем, как фундамент единства 

нашего социума», - заключила она. 

В рамках презентации Модели общественного согласия и 

общенационального единства Нурсултана Назарбаева в Национальном музее 

Казахстана гости смогли ознакомиться с работой ярмарки изделий мастеров 

народно-прикладного искусства, концепт-модуля «Киіз үй», мастер-классами 

по национальной казахской кухне. 

Сегодня на территории ЭКСПО также состоится торжественное открытие 

Аллеи мира и согласия АНК. 
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане Государственный секретарь РК 

Гульшара Абдыкаликова открыла торжественную церемонию презентации 

Модели общественного согласия и общенационального единства Нурсултана 

Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«Казахстан подготовил к выставке (ЭКСПО-2017 - прим. ред.) собственные 

разработки в области «зеленых» технологий и экономического развития. Это 

является результатом царящего в нашей стране межэтнического и 

межконфессионального согласия. Сегодня мировое сообщество озабочено 

поиском формулы Единства, ведь человечество оказалось перед угрозой 

глобальной войны. Казахстан, как миролюбивое государство, стал лидером в 

области ядерного разоружения», - сказала Абдыкаликова. 

«Всем известно, что Президент Нурсултан Назарбаев закрыл 

Семипалатинский ядерный полигон и отказался от 4-го в мире ядерного 

вооруженного потенциала, - отметила Госсекретарь. - Сегодня Центральная 

Азия - это зона, свободная ядерного оружия. В нашем регионе энергия атома 

может служить только интересам человека, созиданию и развитию. Однако в 

Казахстане мы обладаем еще более мощной энергией - это энергия Единства, 

мира и согласия. Сегодня казахстанская модель общественного согласия, 

общенационального единства Президента Нурсултана Назарбаева стала 

признанным эталоном взвешенной политики в сфере интеграции 

полиэтнического общества». 

Государственный секретарь также напомнила, что сегодня в мире и согласии 

на благословенной земле Казахстана проживают представители более 100 

этносов и 18 конфессий. 

«Мы готовы продемонстрировать всем наш опыт в области миролюбия и 

созидания, нашу энергию дружбы и доверия. Поэтому, неслучайно сегодня 

форум получил  такое название - «Энергия мира и согласия». Площадка 

ЭКСПО-2017 - это великолепная возможность презентовать наше видение и 

опыт построения стабильного государства, в котором полиэтничность 

является стратегическим ресурсом. А энергия мира и согласия нашла свое 

воплощение в Ассамблее народа Казахстана, уникальном институте 

общенационального диалога, который возглавляет Президент Нурсултан 
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Назарбаев. Многообразие мы рассматриваем, как фундамент единства 

нашего социума», - заключила она. 

В рамках презентации Модели общественного согласия и 

общенационального единства Нурсултана Назарбаева в Национальном музее 

Казахстана гости смогли ознакомиться с работой ярмарки изделий мастеров 

народно-прикладного искусства, концепт-модуля «Киіз үй», мастер-классами 

по национальной казахской кухне. Сегодня на территории ЭКСПО также 

состоится торжественное открытие Аллеи мира и согласия АНК.   
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АСТАНА. ҚазАқпарат - ЭКСПО-саябақ аумағында Қазақстан халқы 

Ассамблеясының Бейбітшілік және келісім аллеясы ашылды. Салтанатты 

шараға ҚР Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова қатысты, деп 

хабарлайды «ҚазАқпарат» ХАА тілшісі. 

Аллея Ұлы Дала Елi көшесінен ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы монументіне 

дейін созылып жатыр. 

Ашылу рәсімі аясында этномәдени бірлестіктердің және өнерпаз жастардың 

театрландырылған шеруі өтті.Сондай-ақ, халықтық-қолданбалы өнер 

шеберлерінің көрме-жәрмеңкесі мен «Алға, Қазақстан!» флешмобы 

ұйымдастырылды. 

Форум соңында Мемлекеттік хатшы келушілерді ЭКСПО-2017 халықаралық 

мамандандырылған көрмесінің ашылуымен құттықтап, бейбітшілік және 

келісім энергиясының әлемдегі ең таза, ең асыл энергия екенін атап өтті. 

«Бұл аллея әлемдегі ең таза, ең асыл энергияны - бейбітшілік пен келісім 

энергиясын шашады. Бейбітшілік және келісім аллеясымен жүріп 

өткендердің барлығы қонақжай және ақ пейілді қазақ жері жылуының бір 

бөлшегін өзімен бірге ала кетеді», - деді ол. Айта кетейік, Қазақстанда 39 

Достық үйі жұмыс істейді, 100-ден астам ұлыс бір шаңырақ астында тату-

тәтті өмір сүруде.  
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова 

приняла участие в торжественной церемонии открытия Аллеи мира и согласия 

Ассамблеи народа Казахстана на территории ЭКСПО-парка, передает корреспондент 

МИА «Казинформ». Госсекретарь приветствовала гостей на английском языке. 

«Добро пожаловать в Астану - в сердце Евразии. ЭКСПО-2017 в Астане - результат 

продвижения политики мира и гармонии», - сказала она. 

«Эта аллея излучает самую чистую, самую благородную энергию на планете - 

энергию мира и согласия. Пусть каждый, кто пройдет по Аллее мира и согласия, 

унесет с собой частичку тепла гостеприимной и доброжелательной казахстанской 

земли», - добавила она. 

Аллея растянулась от улицы Ұлы Дала Елi до монумента 25-летия Независимости РК. 

Она украшена малыми архитектурными формами. 

Отметим, что в рамках открытия состоялось театрализованное шествие 

этнокультурных объединений и творческой молодежи, выставка-ярмарка мастеров 

народно-прикладного искусства «Шеберлер ауылы», флешмоб «Алға, Қазақстан!». 

В Казахстане работают 39 Домов дружбы, в мире и согласии живут более 100 

этносов.   
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http://www.dailynews.kz/society/gulshara_abdykalikova_prinjala_uchastie_v

_forume_ank_energija_mira_i_soglasija 

АСТАНА. Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла 

участие в форуме Ассамблеи народа Казахстана «Энергия мира и согласия», 

передает корреспондент DailyNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

Форум, прошедший в Национальном музее РК, был посвященном 

презентации казахстанской модели общественного согласия и 

общенационального единства Нурсултана Назарбаева в рамках 

международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» 

В работе форума приняли участие заместитель Председателя – заведующий 

секретариатом АНК Д.Мынбай, депутаты мажилиса парламента, члены 

Ассамблеи, представители государственных органов, дипломатического 

корпуса, этнокультурных объединений, зарубежные гости выставки 

«ЭКСПО-2017», научная интеллигенция, мастера народно-прикладного 

искусства. 

Старт мероприятиям был дан в Национальном музее Республики Казахстан, 

где на период проведения «ЭКСПО-2017» представлена развернутая 

презентация казахстанской модели общественного согласия и 

общенационального единства. 

Открывая презентацию, Г.Абдыкаликова отметила, что казахстанская модель 

общественного согласия и общенационального единства Нурсултана 

Назарбаева стала признанным эталоном взвешенной политики в сфере 

интеграции полиэтничного общества. 

«Конституция нашей страны гарантирует и защищает равенства прав всех 

граждан независимо от расовой, национальной, религиозной и социальной 

принадлежности», - сказала Г.Абдыкаликова. 

Госсекретарь подчеркнула, что сегодня в Казахстане в мире и согласии 

проживают представители более 100 этносов и 18 конфессий. 

Также гости форума ознакомились с выставкой специальных выпусков СМИ 

этнокультурных объединений, работой ярмарки изделий мастеров народно-

прикладного искусства, концепт-модуля «Киіз үй - Елдің отауы», мастер-

классов по национальной казахской кухне. 

http://www.dailynews.kz/society/gulshara_abdykalikova_prinjala_uchastie_v_forume_ank_energija_mira_i_soglasija
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Далее Г.Абдыкаликова и гости презентации приняли участие в 

торжественной церемонии открытия Аллеи мира и согласия Ассамблеи 

народа Казахстана на территории ЭКСПО-парка. 

В рамках открытия состоялось театрализованное шествие этнокультурных 

объединений и творческой молодежи, выставка-ярмарка мастеров народно-

прикладного искусства «Шеберлер ауылы», флешмоб «Алға, Қазақстан!». 

В завершение форума Государственный секретарь подчеркнула, что энергия 

мира и согласия – это самая чистая, самая благородная энергия на планете. 

Пусть каждый, кто пройдет по Аллее мира и согласия, унесет с собой 

частичку тепла гостеприимной и доброжелательной казахстанской земли. 
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Форум «Энергия мира и согласия» с участием Государственного секретаря 

Республики Казахстан Гульшары Абдыкаликовой прошел в Национальном 

музее РК. Мероприятие посвящено презентации казахстанской модели 

общественного согласия и общенационального единства Нурсултана 

Назарбаева в рамках международной специализированной выставки ЭКСПО-

2017. 

АСТАНА12 Июня , 17:28 

Выступая, госсекретарь Гульшара Абдыкаликова отметила, что 

казахстанская модель общественного согласия и общенационального 

единства стала признанным эталоном взвешенной политики в сфере 

интеграции полиэтнического общества во всем мире. 

«Всем известно, что Президент Н. Назарбаев закрыл Семипалатинский 

ядерный полигон и отказался от четвертого в мире ядерного вооруженного 

потенциала. Сегодня Центральная Азия – это зона свободная от ядерного 

оружия. В нашем регионе энергия атома может служить только 

интересом человека к созиданию и развитию. Однако, в Казахстане мы 

обладаем еще большей мощной энергией – энергией мира, единства и 

согласия. Сегодня казахстанская модель общественного согласия и 

общенационального единства Президента Н. Назарбаева стала признанным 

эталоном взвешенной политики в сфере интеграции полиэтнического 

общества», - сказала Г. Абдыкаликова. 

По ее словам, Казахстан подготовил к начавшейся выставке собственные 

разработки в области зеленых технологий и экономического развития. И это 

является результатом царящего в нашей стране межэтнического и 

межконфессионального согласия. 

«Сегодня мировое сообщество озабочено поиском формулы единства. Мы 

готовы продемонстрировать всем наш опыт в области миролюбия и 

созидания, нашу энергию дружбы и доверия. Поэтому неслучайно 

сегодняшний форум получил такое название «Энергия мира и согласия». 

Площадка ЭКСПО-2017 – это великолепная возможность презентовать 

наше видение и опыт построения стабильного государство. Энергия мира и 

согласия нашла свое воплощение в Ассамблее народа Казахстана», - 

подытожила госсекретарь.    

Также был презентован видеоролик о модели общественного согласия и 

общенационального единства.  

Отметим, в рамках презентации участники форума посетили специальную 

выставку этнокультурных объединений, ознакомились с концепт-модулей 

«Киіз үй» и мастер-классы по национальной казахской кухне. 
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Все права защищены. 

При использовании материалов strategy2050.kz в любых целях, кроме 

личных, гиперссылка на веб-сайт strategy2050.kz обязательна. 

При использовании материалов strategy2050.kz: 

- в печатных изданиях или в иных формах на материальных носителях - 

бумага, пленка и т.п., пользователь обязан в каждом случае указывать, что 

источником материалов является веб-сайт www.strategy2050.kz; 

- в Интернете или иных формах использования в электронном виде, 

пользователь в каждом случае использования обязан размещать гиперссылку 

на главную страницу веб-сайта strategy2050.kz «www.strategy2050.kz». 
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Мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова мен форумға қатысушылар 

ЭКСПО саябағы аумағында орналасқан Қазақстан халқы Ассамблеясының 

Бейбітшілік пен келісім аллеясының салтанатты ашылу рәсіміне қатысты. 

АСТАНА ҚАЛАСЫ12 Маусым , 19:46 

Онда этномәдени бірлестіктердің және шығармашыл жастардың 

театрландырылған шеруі, халықтық қолданбалы өнер шеберлерінің 

«Шеберлер ауылы» көрме-жәрмеңкесі, «Алға, Қазақстан!» флешмобы өтті. 

«Бейбітшілік және келісім энергиясы ғаламшардағы ең таза әрі игілікті 

энергия», - деді Г.Әбдіхалықова. 
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ҚР Ұлттық музейінде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы 

Гүлшара Әбдіқалықованың қатысуымен «Бейбітшілік және келісім 

энергиясы» атты форум өтті. Іс-шара ЭКСПО-2017 халықаралық 

мамандандырылған көрмесі аясында Нұрсұлтан Назарбаевтың қоғамдық 

келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделін таныстыруға 

арналды. 

АСТАНА ҚАЛАСЫ12 Маусым , 17:28 

Мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова сөз сөйлеу барысында қоғамдық 

келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделі барлық әлемдегі 

полиэтностық қоғамның интеграциясы саласындағы ойластырылған саясат 

үлгісіне айналғанын атап өтті. 

«Президент Н. Назарбаев Семей ядролық полигонын жауып, әлемдегі 

төртінші ядролық қарулы әлеуеттен бас тартқаны баршаңызға белгілі. 

Бүгін Орталық Азия – ядролық қарудан еркін аймақ. Біздің өңірімізде атом 

энергиясы адам мүддесіне, қалыптасу мен дамуға ғана қызмет ете алады. 

Алайда, Қазақстанда біз одан да күшті энергия – бейбітшілік, бірлік және 

келісім энергиясына иеміз. Бүгінде Президент Н.Назарбаевтың қоғамдық 

келісім және жалпыұлттық бірлік қазақстандық моделі полиэтностық 

қоғамның интеграциясы саласындағы ойластырылған саясат үлгісіне 
айналды», - деді Г.Әбдіқалықова. 

Оның айтуынша, Қазақстан көрмеге жасыл технологиялар мен экономикалық 

өсу саласындағы өз әзірлемелерін дайындаған. Бұл елімізде орын алып 

жатқан этносаралық және конфессияаралық келісімнің нәтижесі болып 

табылады. 

«Бүгінде әлемдік қоғам бірлік формуласын іздеумен алаңдауда. Біз 

ынтымақшылдық пен жасампаздық саласындағы тәжірибемізді, достық 

пен сенім энергиясын баршаға көрсетуге әзірміз. Сондықтан, бүгінгі 

форумның Бейбітшілік және келісім тақырыбында өтуі кездейсоқ 

емес. ЭКСПО-2017 алаңы – бұл тұрақты мемлекет құрудағы біздің 

тәжірибеміз бен болжамымызды таныстырудың тамаша мүмкіндігі. 

Бейбітшілік және келісім энергиясы Қазақстан халқы Ассамблеясында өз 
көрінісін тапты», - деп қорытындылады Мемлекеттік хатшы.    

Сондай-ақ, қоғамдық келісім және жалпыұлттық бірлік моделі туралы 

бейнеролик көрсетілді.  

Таныстыру аясында форумға қатысушылар этномәдени бірлестіктердің 

арнайы көрмесінде болып, «Киіз үй» модульдер-тұжырымдамасымен және 

қазақтың ұлттық тағамдары бойынша шеберлік сағаттарымен танысты. 
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http://newtimes.kz/obshchestvo/item/53471-v-astane-poyavilas-alleya-mira-i-

soglasiya 

Торжественная презентация нового культурного объекта состоялась в рамках 

мероприятия Ассамблеи «Энергия мира и согласия». 

В ходе торжественного открытия аллеи прошло зрелищное театрализованное шествие с 

участием этнокультурных объединений и творческой молодежи города Астаны. 

На площади у монумента «25 лет Независимости» организована выставка-ярмарка 

мастеров народно-прикладного искусства «Шеберлер ауылы». В представлении приняли 

участие звезды казахстанской эстрады, кульминацией события стал молодежный 

флешмоб «Алга, Казахстан!». 
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http://astana.gov.kz/ru/modules/material/13585 

В столичном ЭКСПО-парке около театра «Астана-балет» появилась 

Аллея мира и согласия Ассамблеи народа Казахстана. Торжественная 

презентация нового культурного объекта состоялась в рамках 

мероприятия Ассамблеи «Энергия мира и согласия». 

 

В открытии аллеи приняли участие Государственный секретарь РК Гульшара 

Абдыкаликова, председатель - заведующий Секретариатом АНК Д. Мынбай, 

депутаты Мажилиса Парламента РК, члены Ассамблеи, Научно-экспертный 

совет АНК, зарубежные гости Международной выставки ЭКСПО-2017, 

представители дипломатического корпуса, государственных органов, 

этнокультурных объединений, научная интеллигенция, мастера народно-

прикладного искусства.  

 

– Сейчас на территории выставки ЭКСПО-2017 мы открываем Аллею мира и 

согласия Ассамблеи народа Казахстана, которая излучает самую чистую, 

благородную энергию на планете, энергию мира и согласия. Пусть каждый, 

кто пройдет по этой аллее, унесет с собой сокровенную частичку тепла, 

гостеприимной и доброжелательной казахстанской земли, – обратилась к 

собравшимся Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова. 

 

В ходе торжественного открытия аллеи прошло зрелищное театрализованное 

шествие с участием этнокультурных объединений и творческой молодежи 

города Астаны. На площади у монумента «25 лет Независимости» 

организована выставка-ярмарка мастеров народно-прикладного искусства 

«Шеберлер ауылы». В представлении приняли участие звезды казахстанской 

эстрады, кульминацией события стал молодежный флешмоб «Алга, 

Казахстан!». 
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Елорданың ЭКСПО саябағында Астана-Балет театрының жанында Қазақстан халқы 

Ассамблеясының бейбітшілік және келісім саяжолы пайда болды. Жаңа мәдени 

нысанның салтанатты ашылуы Ассамблеяның «Бейбітшілік және келісім энергиясы» 

шарасы аясында өтті.  
Саяжолдың ашылуына ҚР Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіхалықова, ҚХА 

Секретариатының жетекшісі-төрағасы Д.Мыңбай, ҚР Парламент Мәжілісінің депутаттары, 

Ассамблея мүшелері, ҚХА ғылыми-сараптамалық кеңесінің өкілдері, ЭКСПО-2017 

халықаралық көрмесіне келген шетелдік қонақтар, дипломатиялық корпустың, мемлекеттік 

органдардың, этно-мәдени бірлестіктердің өкілдері, зиялы қауым, халық қолөнер шеберлері 

қатысты.  

-Қазір біз ЭКСПО-2017 аумағында Қазақстан халқы Ассамблеясының әлемдегі ең таза 

энергия тарататын келісім мен бейбітшілік аллеясын ашып жатырмыз. Бұл Аллеяда 

серуендеген әрбір адам қазақстандық қонақжайлылықты, жылулықты, мейірімділікті өзімен 

бірге ала кетсін деп тілеймін, - деді ҚР Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіхалықова.  

 

Салатанатты ашылуында этно-мәдени бірлестіктердің және Астана қаласының шығармашыл 

жастарының қатысуымен театрландырылған керемет қойылым көрсетілді. «Тәуелсіздіктің 25 

жылдығы» монументі алаңында «Шеберлер ауылы» атты қолөнер шеберлерінің көрме-

жәрмеңкесі өтті. Сондай-ақ Қазақстан эстрадасының жұлдыздары өнер көрсетті. Шара 

шымылдығын жастардың «Алға, Қазақстан!» флешмобы жапты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://astana.gov.kz/kk/modules/material/13585


 

https://www.kt.kz/rus/expo/na_territorii_ekspoparka_otkrilasj_alleja_mira_i

_soglasija_assamblei_naroda_kazahstana_1153641062.html 

На территории ЭКСПО-парка открылась Аллея мира и 

согласия Ассамблеи народа Казахстана 

Астана. 12 июня. Kazakhstan Today - Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара 

Абдыкаликова приняла участие в форуме Ассамблеи народа Казахстана "Энергия мира и согласия", 

посвященном презентации казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства 

Нурсултана Назарбаева в рамках международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017", передает 

Kazakhstan Today. 

Как сообщила пресс-служба Акорды, старт мероприятиям был дан в Национальном музее Республики 

Казахстан, где на период проведения "ЭКСПО-2017" представлена развернутая презентация казахстанской 

модели общественного согласия и общенационального единства. 

Открывая презентацию, Абдыкаликова отметила, что казахстанская модель общественного согласия и 

общенационального единства Нурсултана Назарбаева стала признанным эталоном взвешенной политики в 

сфере интеграции полиэтничного общества. 

"Конституция нашей страны гарантирует и защищает равенства прав всех граждан независимо от расовой, 

национальной, религиозной и социальной принадлежности", - сказала она. 

Госсекретарь подчеркнула, что сегодня в Казахстане в мире и согласии проживают представители 

более 100 этносов и 18 конфессий. 

Также гости форума ознакомились с выставкой специальных выпусков СМИ этнокультурных объединений, 

работой ярмарки изделий мастеров народно-прикладного искусства, концепт-модуля "Киіз уй - Елдін 

отауы", мастер-классов по национальной казахской кухне. 

Далее Г. Абдыкаликова и гости презентации приняли участие в торжественной церемонии открытия Аллеи 

мира и согласия Ассамблеи народа Казахстана на территории ЭКСПО-парка. 

В рамках открытия состоялось театрализованное шествие этнокультурных объединений и творческой 

молодежи, выставка-ярмарка мастеров народно-прикладного искусства "Шеберлер ауылы", флешмоб "Алга, 

Казакстан!". 

В завершение форума государственный секретарь подчеркнула, что энергия мира и согласия - это самая 

чистая, самая благородная энергия на планете. 

Пусть каждый, кто пройдет по Аллее мира и согласия, унесет с собой частичку тепла гостеприимной и 

доброжелательной казахстанской земли. 
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