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«Егер жаңғыру елдің ҧлттық рухани тамырынан 

нәр алмаса, онда ол адасуға бастайды». 

 Н. Назарбаев 



РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ -«ЖАЛҒЫЗ ЖҤРІП ЖОЛ ТАБАТЫН» ДАРА ЖОЛ 
ЕМЕС, ЖҦМЫЛА КӚТЕРІЛІП, БІЛЕК СЫБАНЫП АТҚАРАТЫН 

ЖҦМЫС 



  МӘСЕЛЕНІҢ СИПАТТАМАСЫ: 

Қостанай-Торғай ӛңірі - ХХ ғасырдың басындағы Алаш 
қозғалысының алтын бесігі.  Бҧл ӛңірден Ахмет 
Байтҧрсынҧлы, Міржақып Дулатҧлы, Мырзағазы 
Есболов, ағайынды Бірімжановтар, Ахметсапа Жҥсіпов 
(Юсупов), қайраткер Абдолла Байтасов, Нәзипа 
Қҧлжанова, Елдес Омарҧлы сынды тҧлғалар тҥлеп ҧшып, 
елдің болашағы, азаттығы ҥшін қызмет жасады. 



  

ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ:  

«Алаш жолы» тарихи-ӛлкетанушылық экспедициясы 
Алаш қозғалысының кӛрнекті ӛкілдерінің туған жеріне 
сапар жасап, жҧртшылықпен кездесіп, Елбасы 
Н.Назарбаев жариялаған «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының негізінде бекітілген «Туған жер» 
бағытында атқарылатын жҧмыстарды жҥргізу болып 
табылады.  



Қостанайлық Алаш қайраткерлері: отырғандар ішінде А. Байтҧрсынҧлы – ортада, 
М.Дулатҧлы – сол жақта. Тҧрғандардың ішінде оң жақтағы шетте – батпаққаралық 

– Абдолла  Байтасов. Қызылорда, 1926 ж.  



АБДОЛЛА БАЙТАСОВТАН ЖЕТКЕН АСЫЛ СӚЗ 



КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:  

 Алаш қозғалысының көсемдері дүниеге келген өлкелердің 

тарихы, рухани өркендеуі қайта жаңғырады; 

 «Рухани жаңғыру» бағдарламасының «Туған жер» бағыты 

бойынша атқарылатын жұмыстарға үлес қосылады; 

 Торғайдағы А.Байтұрсынұлы және М. Дулатұлы оқыған 

Ы.Алтынсарин мектеп-музейінің қабырғасына, Әулиекөлде 

А.Байтұрсынұлы ұстаздық еткен мектеп, Қостанай қаласында 

А.Байтұрсынұлы дәріс берген педучилище қабырғаларына 

арнайы белгі қойылады; 

 Қостанай өңіріндегі азаматтардың отансүйгіштік қадыр-

қасиеттерін арттырады; 

 Жастарды туған жерге ту тігіп, қызмет етуге ықпал етеді; 

 Экспедицияның барысы БАҚ құралдарында арнайы 

насихатталады; 

 «Алаш жолы» экспедициясының материалдары жеке кітап-

альбом болып баспадан шығады; 

 «Алаш жолы» экспедициясы туралы арнайы фильм 

шығарылады 

 Ғалымдар мен өлкетанушылардың ғылыми ізденістеріне тың 

серпін береді. 



ҚАЖЕТТЕІ ҚАРЖЫ : 

«Алаш жолы» танымдық һәм ӛлкетанушылық экспедицияның 
жҧмысын ҧйымдастыруға  қажетті қаражат – 2 000 000 теңге. 

Ӛзге шығындарды «Нҧршаңырақ» қоғамдық қоры ӛз міндетіне алады. 

«Асар» Әлеуметтік жобалар платформасынан сҧралатын қаражат– 1 
500 000 теңге. 



ЖОБАНЫҢ ЖЕРГІЛІКТІ ҚОҒАМДАСТЫҚТАРДЫҢ 
ДАМУЫНА ҚОСАТЫН ҮЛЕСІ:  

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының «Туған жер» бағытын 
тереңдетуге тың серпін береді. «Алашорда» тарихына деген 
кӛзқарасты ӛзгертуге, оны тәуелсіздік ҥшін кҥрестің бір парағы деп 
тануға ықпал етеді. Туған жердің тарихы мен тҧлғаларын терең тануға 
мҥмкіндік жасайды.  


