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Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ:

Суретті түсіргендер А.ДҮЙСЕНБАЕВ, Ғ.МІРБЕКОВ

Партияны ел Президентінің
басқаруы маңызды

Сурет Елбасының баспасз қызметінен алынды

Кеше елордада Тұңғыш Президент –
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен Nur Otan
партиясы Саяси кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Кеңес барысында мемлекеттік бағдардың сабақтастығы мен тұрақтылығына негіз болатын партияның ұзақ мерзімді кшбасшылығын
қамтамасыз ету маңызды екеніне назар аударылды. Сондай-ақ партияны ел Президенті басқарып, оның саясаты мен стратегиясын
зі айқындап отыруы қажет екені атап крсетілді.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жолдыбай БАЗАР,
«Egemen Qazaqstan»
Еліміздегі жетекші саяси
партия – Nur Otan-ның ауқымды

РЕСМИ

мəселелер қаралған Саяси кеңесінің отырысы бейнеконференция байланысы режімінде
ұйымдастырылды. Алқалы
жиын ға Мемлекет басшысы

Қасым-Жомарт Тоқаев, ПремьерМинистр мен Үкімет мүшелері,
Nur Otan партиясының Саяси
ке ңесі мен Бюро мүшелері,
Парламент Мəжілісіндегі жəне
мəслихаттардағы партия фракциясының депутаттары, өңір
басшылары, Jas Otan жастар
қанатының көшбасшылары қатысты.
(Соңы 2-бетте)

Қабылданып жатқан
шаралардың ауқымы кең
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ПремьерМинистр Асқар Маминді қабылдады, деп хабарлады
Президенттің баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қасым-Жомарт Тоқаевқа емделушілер 1,8 есеге азайған.
еліміздегі санитарлық-эпи деХалыққа вакцина салу жөнінмиялық ахуал, əлеуметтік ма- дегі жоспарлы жұмыстар жалңызы бар тауарлардың бағасын ғасып жатыр. Бүгінге дейін 8,7
тұрақтандыру бойынша қабыл- миллионға жуық адам екпе алған.
данып жатқан шаралар, инвес- 22 қарашадан бастап бүкіл өңірде
тиция тарту жəне өзге де қайта вакциналау жұмыстары
əлеуметтік-экономикалық даму басталды.
мəселелері жөнінде есеп берілді.
Президентке əлеуметтік маңыПремьер-Министр эпи де- зы бар азық-түлік тауарларының
миялық ахуалдың тұрақталғанын бағасын тұрақтандыру жəне
жəне COVID-19 індетін жұқтыру Инфляцияға қарсы шаралар
көрсеткішінің төмендегенін атап кешенін жүзеге асыру жұмыстары
өтті. Оның айтуынша, соңғы туралы мəлімет берілді.
айда коронавирус жұқтырғандар
Асқар Мамин Қасым-Жомарт
саны 2,4 есеге, стационарлар- Тоқаевқа Қазақстанның Еурада ем алып жатқандар 1,4 есе- зиялық экономикалық одақге, амбулаториялық жағдайда қ а т ө р а ғ а л ы ғ ы н ы ң б а с ы м

бағыттарын іске асыру барысы жөнінде баяндады. Атап
айтқанда, өзара тиімді кооперациялық жобаларды дамыту,
сауда-саттық саласындағы кедергілерді жою, көлік-логистикалық ынтымақтастықты нығайту,
цифрлы технологияны енгізу,
сауда-экономикалық ықпалдас тықты кеңейту жөніндегі
бірлескен жұмыстар жанданды.
Үкімет басшысының мəліметіне сəйкес, қазіргі уақытта Еуразиялық экономикалық одақтың
ішкі нарығындағы кедергілердің
80 пайызы жойылған. Одаққа
мүше мемлекеттер арасындағы
тауар айналымы биылғы 9 айда
32,5 пайызға артып, 52 миллиард
долларға жетті. Ал үшінші елдермен арадағы сауда 32,7 пайызға
ұлғайып, 596 миллиард долларды құрады.

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Елдіктің жеті тұғыры» атты
қағидаттар жиынтығы
(Nur Otan партиясы Саяси кеңесінің кеңейтілген отырысындағы сөзінен, 23.11.2021 жыл)

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ЗАҢЫ
2004 жылғы
22 желтоқсандағы
Қазақстан
Республикасының Үкіметі
мен Ресей Федерациясының
Үкіметі арасындағы
«Байқоңыр» ғарыш
айлағында «Бәйтерек»
ғарыш зымыран кешенін
құру туралы келісімге
згерістер мен
толықтырулар енгізу туралы
хаттаманы ратификациялау
туралы
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының
Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы
«Байқоңыр» ғарыш айлағында
«Бəйтерек» ғарыш зымыран
кешенін құру туралы келісімге
өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы 2020 жылғы
31 қазанда Мəскеуде жасалған
хаттама ратификациялансын.
Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда,
2021 жылғы 23 қараша
№ 74-VIІ ҚРЗ

Құрметті отандастар!
Біз Тəуелсіздіктің отыз жылдығын айтулы жетістіктермен қарсы алып отырмыз.
Қуатты елге айналып, бірлігі бекем қоғам құрдық.
Сындарлы саясат жүргізіп, əлеуеті зор нарықтық
экономикалық жүйе қалыптастырдық.
Ең бастысы, бабаларымыз ғасырлар бойы аңсап
өткен Тəуелсіздікке қол жеткізіп, елдігіміз қайта
жаңғырды.
Əлем картасында Қазақстан деген егемен елдің
ойып тұрып орын алуы үшін аянбай еңбек еттік.
Ендігі кезекте осы жетістігімізді еселеп арттыру
ел ынтымағы мен тұтастығына байланысты.
Отыз жылда 9,5 миллионнан астам сəби дүниеге
келді.
Олардың алдыңғы шебі орда бұзар отызға толып отыр.
Бұл – көзі ашық, көкірегі ояу, санасы азат,
ойы озық жаңа буын.
Мемлекеттілікті сақтап, Қазақстанды «Мəңгілік
Ел» ету осы ұрпаққа жүктелетін тарихи миссия
деп санаймын.
Осы орайда жаңа дəуірдегі қазақстандықтарға
бағдар болатын «Елдіктің жеті тұғыры» атты
қағидаттар жиынтығын ұсынамын.
Бұл – отыз жылдық белесті елмен бірге өткерген
Елбасы ретіндегі менің жас ұрпаққа жолдар
үндеуім деп қабылдаңыздар.
Бірінші. Тəуелсіздік – кез келген азамат үшін
ең қастерлі құндылық.
Тамыры терең тарихымызға құрметпен қарап,
мемлекеттілігімізді қадірлеу, оны көздің қарашығындай қорғау – əрбір қазақстандықтың
міндеті.
Жер жүзінде өз алдына дербестігі жоқ қанша
ұлт пен ұлыстың барын ескерсек, еселі еңбекке
арналған отыз жыл ұлт тарихында алтын əріппен
жазылары анық.

ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

Əлемде көлемі жағынан 9-шы орын алатын байтақ атырапты еншілеу Жаратқанның халқымызға
берген баға жетпес несібесі деп білеміз.
Қазақтың барша арман-мақсатының орындалуы тек Тəуелсіз мемлекет, дербес ұлт жағдайында ғана мүмкін екенін ұмытпауымыз керек.
Тəуелсіздікті нығайту – экономиканы нығайту.
Бұл барша халықтың еңбегімен келеді.
Сондықтан жас ұрпақ ел игілігі үшін əрдайым
еңбек етуге дайын болуы қажет.
Екінші. Бірлік пен келісім – елдігіміздің
мызғымас тұғыры.
Этникалық əралуандық – біртұтас ұлт ретінде
қалыптасқан халқымыздың артықшылығы.
Бүгінде бірлік пен этносаралық татулықты
сақтау жолында отыз жыл бойы жүргізген сындарлы саясаттың жемісін көріп отырмыз.
Бір шаңырақтың астында тату-тəтті ғұмыр
кешіп, татулық пен сыйластықты қамтамасыз етуде Қазақстан халқы Ассамблеясының əлеуеті зор.
Конституцияны қастерлеу, мемлекеттік тілді
білу, ұлттық құндылықтарды қадірлеу – əр
азаматтың парызы.
Бірлігімізді арттырып, ынтымағымызды
күшейтсек қана елдігіміз нығайып, егемендігіміз
баянды болады.
Үшінші. Жер – ата-баба мұрасы, халық
қазынасы.
Жерден қасиетті ешнəрсе жоқ.
Қазақ үшін ел мен жер – тұтас ұғым.
Тарихымыздағы соғыс атаулының бəрі ел мен
жерді қорғау үшін болған.
Біз Тəуелсіздікті жариялай салысымен шекарамызды құжат жүзінде бекітіп алуға күш жұмсадық.
Адамзат тарихында, тіпті қазіргі кезеңде де
даулы территорияның соғысқа, қантөгіске алып
EUR/KZT 486.56

USD/KZT 432.15

келгенін көріп отырмыз (Таулы Қарабақ, Қырым,
Грузия жəне т.б.).
Мен өскелең ұрпақты осындай қауіптен сақтап
қалу үшін барымды салдым.
Енді ата-баба аманатына адал болып, ұланғайыр жерімізді қорғау, оны болашақ ұрпаққа мирас ету – біздің ортақ борышымыз.
Төртінші. Отбасы мен салт-дəстүр – қоғамның
алтын діңгегі.
Отанға деген сүйіспеншілік – өз отбасыңа, ауылаймағыңа, еліңе деген махаббат пен жанашырлықтан
басталады.
Отбасы – ұрпақ тəрбиесінің ұстаханасы,
қоғамдық қатынастардың бастауы саналатын
бірегей институт.
Жаһандану үдерісі тұрмысымыз бен салт-санамызға өзгеріс əкелгенмен, ғасырлар бойы қалыптасқан құндылықтардан бас тартуға болмайды.
Қай кезеңде де біз үлкенге – ізет, кішіге –
құрмет көрсетуді дəріптейтін ата дəстүрімізді
берік ұстануымыз қажет.
Отбасы институты əлсіреп, салт-дəстүріміз
ұмытылса, ел болып қалуымыз екіталай.
Сол үшін дəстүрдің озығын алып, тозығын тастап, елдік болмыстың өзегін сақтай білуіміз керек.
Сонда ғана саналы ұрпақ тəрбиелейміз.
Бесінші. Ұлттық мəдениет – халықтың рухани тірегі.
Біз – тамыры тереңнен бастау алатын ұлы
көшпенділердің ұрпағымыз.
Болмысы ерекше, рухани-мəдени мұраларға бай
халықпыз.
Қазіргі таңда жаһандық бəсекеге қабілетті болу
үшін бірегей ұлттық мінез, асқақ рух керек.
Мұндай қасиеттер тарихты білу, мəдени
құндылықтарды тану арқылы келеді.
(Соңы 2-бетте)
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Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Елдіктің жеті тұғыры» атты
қағидаттар жиынтығы
(Nur Otan партиясы Саяси кеңесінің кеңейтілген отырысындағы сөзінен, 23.11.2021 жыл)
(Соңы. Басы 1-бетте)

Өркениетті отыз елдің қатарына
қосылуда материалдық құндылықтармен
қатар, рухани байлықтың маңызы зор.
Сол үшін мəдениетімізді зерделеп, өзге
жұртқа насихаттай білген абзал.
Басқа халықтарды тек өнер құдіретімен,
ғылыми ізденіспен ғана мойындата аламыз.
Алтыншы. Білім мен еңбек – бақуатты
өмірдің кілті.
«Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен
ақылың екі жақтап» деп дана Абай айтқандай,
біз тек өз біліміміз бен күшімізге сенуіміз керек.
Елімізде талантты əрі дарынды, алғыр да
өжет жастар жетерлік.
Əлемнің алпауыт компанияларында жұмыс
істейтін, халықаралық деңгейде ғылыми
жаңалық ашқан, түрлі салада еңбегімен

танылып жүрген жалынды жастарды көргенде
ерекше қуанамын.
Бұл – біздің үмітіміздің ақталғаны.
Мен жалпыға ортақ еңбек қоғамын құру
туралы идеямда оның бес принципін –
эволюциялық даму, ортақ жауапкершілік,
өзара серіктестік, ынталандыру мен
кəсібилікке ұмтылуды атап көрсеттім.
Онсыз кез келген қоғам көштің соңында
қалуы мүмкін.
Ендеше табыстың кілті үздіксіз білім алу
мен тынымсыз еңбек етуде.
Адал еңбек қана адамды мұратына жеткізеді.
Осыны жастардың санасына сіңіру қажет.
Жетінші. Прагматизм – бəсекеге қабілетті
болудың кепілі.
Біз қолда бар ресурс пен мүмкіндікті
пайдалануға, нəтижелі жұмыс атқаруға жəне
көздеген мақсатқа тиімді қол жеткізуге тырысуымыз керек.

Қазір елімізде жастардың өзін өзі дамытуына, білімін жетілдіріп, сүйікті ісімен айналысуына мүмкіндік мол.
Сондықтан прагматизм принциптері бойынша барынша қанағатшыл, үнемшіл, ұстамды
болып, уақытты орынды пайдалануға
талпынған жөн.
Осылайша біз Тəуелсіздігімізді баянды етіп, ел тұтастығын сақтап, отбасылық
құндылықтарды жаңғыртып, ұлт мəдениетін
насихаттап, терең білім мен адал еңбекке ден
қойған жасампаз ел боламыз.
Елдіктің жеті тұғыры дегеніміз – осы!
Ардақты ағайын!
Алдағы 30 жыл – елдігімізді нығайтудың
жаңа кезеңі болары хақ.
Ол əр азамат ұлтымыздың болашағы үшін
жауапкершілікті өз мойнына алып, оны толық
сезіне білген кезде жүзеге асады.

Елдің ең ірі саяси партиясы ретінде Nur
Otan осы бағытта атқарылар істердің алдыңғы
шебінде болуы керек.
Осындай игі жұмыстың басы-қасында
жүру – билеуші партияның ұзақмерзімді
көшбасшылығының кепілі.
Ендігі кезекте осы мерейлі күнге жеткізген,
ырысымызды арттырған Жаратқанға
шүкіршілік етіп, ертеңге сенімді қадам басу
қажет.
Рухымызды қайрап, еңсемізді тіктеп, бұдан
да биік асуларға жету үшін жəне Тəуелсіз
Қазақстанның жарқын болашағы жолында
тынбай жұмыс істеуге тиіспіз!
Біз кез келген сынақтан сүрінбей өтіп,
жеңіске бірге жетеміз!
Тəуелсіздігіміздің отыз жылдық белесі
құтты болсын!
Біз біргеміз!

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ:

Партияны ел Президентінің басқаруы маңызды
Кеше елордада Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен
Nur Otan партиясы Саяси кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті
Жиынды ашқан Елбасы Тəуелсіздік жылдарында қалыптасқан
көппартиялық жүйе елдігіміздің
тірегіне айналғанын, осы орайда Nur Otan партиясының саяси
салмағы басым екенін айта келіп,
отыз жыл ішіндегі еліміздің даму жетістіктеріне тоқталды. Мұның барлығы бірлесе атқарылған
жұмыстың, маңызды мемлекеттік
шешімдер мен батыл реформалардың жемісі екенін атап өтті.
«Біз еліміздің партиялық-саяси жүйесін біртіндеп əрі жанжақты саралай отырып дамыттық. Барлық бастамалары мыз
сияқты бұл мəселеге де ішкі
дайындықпен келдік. Жүйе сіз
реформалар халықтың демо кратияға деген сенімін жоғалтып, түрлі шиеленістер тудырған
жəне территориядан айырған
жағ дайлар тарихта аз емес.
Тəуелсіздікті сақтау жəне мемлекеттілікті нығайту – біздің болашақ ұрпақ алдындағы парызымыз.
Сондықтан Nur Otan партиясы
тұрақтылық пен татулыққа, əлеуметтік-экономикалық прагматизмге, орнықты дамуға негізделген жəне тұтас қоғамның мүддесіне сай келетін саясат жүргізуде», деді.
Қазақстанның Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаев биыл тарихымызда
алғаш рет заң шығарушы жəне
өкілдік органдарға сайлау пропорционалды жүйе бойынша
өткенін айта келіп, «Сондайақ ауыл əкімдерін тікелей сайлау тəжірибесі енгізілді. Бұл
қадамдардың бəрі елдегі партиялар арасында бəсекені күшейтіп,
олардың жауапкершілігі мен
есептілігін арттыра түсті», деді.
Елбасы Премьер-Министр мен
Парламент Мəжілісі Төрағасының
баяндамаларынан соң биліктің
атқарушы жəне заң шығарушы
тармағы партияның сайлауалды
бағдарламасын жүзеге асыруда
үйлесімді жұмыс істегенін ерекше атап өтті.
Нұрсұлтан Назарбаев мемле кетіміздің алдында тұрған
сын-қатерлерге, сондай-ақ партияның келешек стратегиялық
мақсаттарына, міндеттеріне жанжақты тоқталды.
«Қазақстан Тəуелсіздіктің
төртінші онжылдығына қадам басуда. Бұл ауқымды өзгерістерге,
қиын да жауапты шешімдерге
толы кезең болары анық. Қазірдің
өзінде пандемияны тоқтату
қиынға соғуда. Бүгінде ауқымды
өзгерістер болып жатыр. Оған
ақпараттық технологиялар мен
жасыл энергетиканың қарқынды
енгізілуі де əсер етуде», деді
Елбасы.
Қазақстанның Тұңғыш Президенті адамзат алдында тұрған
бірқатар сын-қатерді атап өтті.
Соның ішінде жаңа пандемияларға
қарсы күреске, экологиялық
проб лемалар мен жаһандық
жылынудың теріс əсерінің

күшеюіне, əлемдік экономиканың
өзгеруіне орай елдердің бəсекеге
қабілеттілігінің төмендеуіне,
геосаяси шиеленістің өршуіне,
сондай-ақ қоғамдық пікір мен
құндылықтардың күрт өзгеруінен
саяси алауыздық белең алатынына назар аударды.
«Жаһандық тұрақсыздық
ұзаққа созылуы мүмкін. Осы
орайда партияның соңғы парламент сайлауындағы «Қиындықты
еңсеріп, жеңіске бірге жетеміз!»
деген ұранының өзектілігі арта
түсуде. Біз бүкіл қоғамның
мүддесін қорғайтын центристік
ұстанымды сақтауымыз қажет
екенін тағы да атап өткім келіп
отыр. Партияның міндеті – халықты бөліп-жару емес, біріктіру»,
деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Otan партиясы үнемі жаңғырып
отыруға, заман талабына сай əр
өзгерістерге дайын болуға, халық
мүддесін басшылыққа алуға,
ал дына айқын мақсат қойып,
оған жетудің нақты жолдарын
табуға, билік органдарының, қоғамдық институттардың тиімді
ықпалдастығын қамтамасыз етуге тиіс, сондай-ақ қоғамды партия құндылықтары төңірегіне
біріктіруі керек.
Алқалы жиында Тəуел сіздігімізді нығайтып, ел тұтастығын сақтап, отбасылық құндылықтарды қолдап, ұлттық мəдениетімізді насихаттап, терең
білім мен адал еңбекке ден қою
арқылы жасампаз ел боламыз деген Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев
«Елдіктің жеті тұғыры» атты

атырапты еншілеу Жаратқанның
халқымызға берген баға жетпес
несібесі деп білеміз», деді.
Екінші тұғыр ретінде бірлік
пен келісім атап көрсетілді. Елбасының айтуынша, «Этникалық
əралуандық – біртұтас ұлт ретінде
қалыптасқан халқымыздың
артықшылығы. Бүгінде бірлік пен
этносаралық татулықты сақтау
жолында отыз жыл бойы жүргізген
сындарлы саясаттың жемісін
көріп отырмыз». Н.Назарбаев атап
көрсеткендей, бірлігімізді арттырып, ынтымағымызды күшейтсек қана елдігіміз нығайып,
егемендігіміз баянды болады.
Ата-баба мұрасы, халық
қазынасы – ұлан-байтақ жеріміз
елдігіміздің үшінші тұғыры
ретінде аталды. «Жерден қасиетті

– ізет, кішіге – құрмет көрсетуді
дəріптейтін ата дəстүрімізді берік
ұстануымыз қажет. Отбасы институты əлсіреп, салт-дəстүріміз
ұмытылса, ел болып қалуымыз
екіталай», деді Н.Назарбаев.
Бесінші, алтыншы жəне жетінші тұғырлар ретінде халықтың
рухани тірегі – Ұлттық мəдениет,
бақуатты өмірдің кілті – білім мен
еңбек жəне бəсекеге қабілетті болудың кепілі – прагматизм белгіленді.
Ұлттық мəдениетіміз тұрғысында сөз қозғаған Елбасы бұл
орайда «Өркениетті отыз елдің
қатарына қосылуда материалдық
құндылықтармен қатар, рухани байлықтың маңызы зор. Сол
үшін мəдениетімізді зерделеп,
өзге жұртқа насихаттай білген

Елбасы Н.Назарбаев партия
фракциясы депутаттарының пандемия кезіндегі тиімді жұмысына
тоқталып, барша қазақстандықтар
Президенттің мемлекеттік бағдарын қолдап, соның аясында
жұмылуы маңызды екеніне баса
мəн берді.
«Мен партиямыздың негізін
қалап, оған осы жылдар ішінде
басшылық еттім. Nur Otan партиясын ел Президенті басқарып,
оның саясаты мен стратегиясын
өзі айқындап отыруы маңызды
екенін жақсы білемін. Бұған
дейін де солай болды. Біз партия Жарғысына сүйене отырып,
шешім қабылдауымыз керек. Бұл
– біздің бірлігімізді көрсететін
қадам», деді Қазақстанның
Тұңғыш Президенті.
Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік бағдардың сабақтастығы
мен тұрақтылығына негіз болатын партияның ұзақ мерзімді
көшбасшылығын қамтамасыз ету
маңызды екеніне назар аударды.
Елбасы атап өткендей, ол үшін Nur

қағидаттар жиынтығын ұсынды.
«Отыз жылда 9,5 миллионнан астам сəби дүниеге келді.
Олар дың алдыңғы шебі орда
бұзар отызға толып отыр. Бұл
– көзі ашық, көкірегі ояу, санасы азат, ойы озық жаңа буын.
Мемлекеттілікті сақтап, Қазақстанды «Мəңгілік Ел» ету осы
ұрпаққа жүктелетін тарихи миссия деп санаймын. Осы орайда
жаңа дəуірдегі қазақстандықтарға
бағдар болатын «Елдіктің жеті
тұғыры» атты қағидаттар жиынты ғын ұсынамын. Бұл – отыз
жыл дық белесті елмен бірге
өткерген Елбасы ретіндегі менің
жас ұрпаққа жолдар Үндеуім деп
қабылдаңыздар», деген Нұрсұлтан Назарбаев «Елдіктің жеті
тұғыры» қағидаттарына кеңінен
тоқталды.
Елбасы аталған жеті тұғырдың ең біріншісі – басты құндылығымыз – Тəуелсіздік екенін
атады. Тұңғыш Президент осы
орайда «Əлемде көлемі жағынан
9-ншы орын алатын байтақ

ешнəрсе жоқ. Қазақ үшін ел мен
жер – тұтас ұғым», деген Елбасы
Тəуелсіздікті жариялай салысымен шекарамызды құжат жүзінде
бекітіп алуға қол жеткізілгенін
айта келіп, өзге мемлекеттердің
арасындағы даулы территориялар соғысқа, қантөгіске апарып соғатынын еске салды.
Н.Назарбаев атап көрсеткендей,
ата-баба аманатына адал болып,
ұлан-ғайыр жерімізді қорғау,
оны болашақ ұрпаққа мирас ету
– біздің ортақ борышымыз.
Елбасы отбасы мен салтдəстүрлерімізді қоғамның алтын
діңгегіне балап, оны төртінші
тұғыр деп белгіледі. Шын
мəнінде, Тұңғыш Президентіміз
айтқандай, отбасы – ұрпақ
тəрбиесінің ұстаханасы, қоғамдық
қатынастардың бастауы саналатын бірегей институт. «Жаһандану
үдерісі тұрмысымыз бен салтсанамызға өзгеріс əкелгенмен,
ғасырлар бойы қалыптасқан
құндылықтардан бас тартуға болмайды. Қай кезеңде де біз үлкенге

абзал. Басқа халықтарды тек өнер
құдіретімен, ғылыми ізденіспен
ғана мойындата аламыз», деді.
Ал білім мен еңбекті бақуатты
өмірдің кілті деп атаған Елбасы
дана Абайдың «Өзіңе сен, өзіңді
алып шығар, еңбегің мен ақылың
екі жақтап» деген сөзін мысалға
келтіре отырып, «Ендеше
табыстың кілті үздіксіз білім алу
мен тынымсыз еңбек етуде. Адал
еңбек қана адамды мұратына
жеткізеді. Осыны жастардың санасына сіңіру қажет», деді.
Прагматизм – бəсекеге қабілетті болудың кепілі екенін атап
көрсеткен Н.Назарбаев бізге қолда бар мүмкіндікті пайдаланып,
нəтижелі жұмыс атқару жəне
көздеген мақсатқа тиімді қол жеткізу маңызды екеніне тоқталды.
Осы орайда Елбасы қазір елімізде
жастардың өзін өзі дамытуына, білімін жетілдіруіне, сүйікті
ісімен айналысуына мүмкіндік
мол екенін, сондықтан прагматизм қағидаттары бойынша барынша қанағатшыл, үнемшіл,
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ұстамды болып, уақытты орынды пайдалануға талпынған жөн
екенін айтты.
«Елдіктің жеті тұғырын» таныстыру барысында Елбасы
халқымыздың Тəуелсіздіктің
отыз жылдығын айтулы жетістіктермен қарсы алып отырғанына,
Қазақстан қуатты мемлекетке
айналып, бірлігі бекем ел болғанымызға, сындарлы саясат жүргізіліп, əлеуеті зор нарықтық
экономикалық жүйе қалыптастырғанымызға екпін берді. Тұңғыш
Президент сондай-ақ ата-бабаларымыз ғасырлар бойы аңсап өткен
Тəуелсіздікке қол жеткізілгенін,
елдігіміз қайта жаңғырғанын ең
басты жетістік ретінде атады.
Осы орайда Елбасы «Əлем картасында Қазақстан деген егемен
елдің ойып тұрып орын алуы үшін
аянбай еңбек еттік. Ендігі кезекте
осы жетістігімізді еселеп арттыру
ел ынтымағы мен тұтастығына
байланысты», деді.
Алқалы жиында Нұрсұлтан
Назарбаев алдағы кезеңдер
елдігімізді, мемлекеттілігімізді
нығайтудың жаңа белесі болатынына сенім білдіре келіп, бұл
əрбір азаматтың ұлтымыздың
болашағына жауапкершілікпен
қараған кезде жүзеге асатынын
жеткізді. Осы орайда еліміздегі ең
ірі, əлеуетті саяси партия ретінде
Nur Otan-ның халқымыздың игілігі үшін қолға алынған істердің
алдыңғы шебінде болуы керектігі
баса айтылды.
Отырыстағы сөзінің соңында
Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Ендігі кезекте
осы мерейлі күнге жеткізген, ырысымызды арттырған Жаратқанға
шүкіршілік етіп, ертеңге сенімді
қадам басу қажет. Рухымызды
қайрап, еңсемізді тіктеп, бұдан
да биік асуларға жету үшін жəне Тəуелсіз Қазақстанның жарқын болашағы жолында тынбай
жұмыс істеуге тиіспіз! Біз кез келген сынақтан сүрінбей өтіп, жеңіске бірге жетеміз! Тəуелсіздігіміздің отыз жылдық белесі құтты
болсын!» деді.
Айта кетейік, отырыста Премьер-Министр, партия Саяси кеңесінің Бюро мүшесі А.Маминнің,
Парламент Мəжілісінің Төрағасы,
партия фракциясының басшысы
Н.Нығматулиннің, Парламент
Мəжілісінің депутаты, Nur Otan
партиясы Өңірлік даму жөніндегі қоғамдық кеңесінің төрағасы Ю.Кучинскаяның, Nur
Otan партиясы Шымкент қалалық филиалының төрағасы М.Əйтеновтің, Nur Otan партиясы
Павлодар аудандық филиалы
төрағасының бірінші орынбасары,
Nur Otan партиясының аудандық
мəслихаттағы фракциясының
басшысы, Қазақстан халқы
Ассамблеясының мүшесі В.Гейнцтің, Nur Otan партиясының мүшесі, Батыс Қазақстан облысы,
Бөрлі ауылдық округінің əкімі
Ə.Зарифовтің баяндамалары тыңдалды.

