
№242 (29223) 15 ЖЕЛТОҚСАН, ЖҰМА 2017 ЖЫЛE-mail: info@egemen.kzwww.egemen.kz TWITTER.COM/EGEMENKZFACEBOOK.COM/EGEMENKZ

1919 жылғы 
17 желтоқсаннан 

шыға бастады

ЖАЛПЫҰЛТТЫҚ  РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  ГАЗЕТ

ТӘУЕЛСІЗДІК ТАБЫСТАРЫ

ТӘУЕЛСІЗДІК – ТАҒДЫРЫМЫЗ!

БОЛАШАҒЫМЫЗ – БІРЛІКТЕ!

9-бет

10-бет

ТӘУЕЛСІЗ ЕЛДІҢ МЕРЕЙІ

4-бет

ҚАУІПСІЗДІК 
КЕҢЕСІНДЕГІ 
ТАБЫСТЫ 
БІР ЖЫЛ

5-бет

НҰРСҰЛТАН 
НАЗАРБАЕВ – 
ТҮРКІ ӘЛЕМІНІҢ 
АБЫЗЫ

«ҚАЙТ, ҚАЗАҚ 
ОТАНЫҢА!»

ҰЛЫ ДАЛА 
ХАЛҚЫНЫҢ 
ҚҰРАМДАС
БӨЛІГІ

EUR/KZT 394.07        USD/KZT 335.38        RUB/KZT 5.67        CNY/KZT 50.67ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

Арқатірек
Басынан көне тарих төмен құлдап,
Тағдырын туған елдің келем жырлап.
Өзегім талып жеткен, Тəуелсіздік,
Өмірде не бар екен сенен қымбат!?

Құбылып соққан желдей заман неше,
Қан кешті толарсақтан бабам кеше.
Күн емес бодандықта көрген күнім,
Төбемнен алтын құйсын маған десе.

Азапты бірге тартып қалың елмен, 
Аһ ұрып атамекен тебіренген. 
Көк туды көкке бойлап желбіреген, 
Қазақтың арманы жоқ көріп өлген.

Жарқырап атқан таңым – Азаттығым, 
Танылды шартарапқа қазақтығым.
Өз жерім, өз Отаным, өз Астанам,
Қарашы, Бостандықтың ғажаптығын. 

Болмасаң, Азаттығым, арқатірек, 
Жүректің шерін қашан тарқатып ек?
Адасып көштен қалған күшіктей боп, 
Бүлкілдеп боздалада жортатын ек. 

Өткенді екшемесе, тектемесе,
Қайтар ма өздігінен кеткен есе?
Қара орман – қалың елім жайқалар ма, 
Өртеңнің орны қаулап көктемесе?

Құлпырып Елорданың қос қапталы, 
Биікке Бəйтерегім асқақтады. 
Басына бақыт құсы қонған елдің,
Білінбес табанына тас батқаны.

Қызыл тіл – құдай берген қолқанатым, 
Кезім ғой түптен тартып толғанатын. 
Бəлкім мен Бостандықты жырлау үшін, 
Болармын мына өмірге келген ақын. 

Несіпбек АЙТҰЛЫ,
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ЗАҢЫ
Еуразиялық экономикалық одақтың 

Кеден кодексі туралы шартты 
ратификациялау туралы

2017 жылғы 11 сəуірде Мəскеуде жасалған 
Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден 
кодексі туралы шарт ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.НАЗАРБАЕВ

Астана, Ақорда, 2017 жылғы 13 желтоқсан  
№ 115-VI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Ақмола облысының Еңбекшілдер ауданын 
қайта атау туралы

«Қазақстан Республикасының əкімшілік-аумақтық құ-
рылысы туралы» 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан 
Рес  публикасы Заңының 9-бабына сəйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Ақмола облысының Еңбекшілдер ауданы Біржан сал 
ау даны болып қайта аталсын.

2. Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен 
бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.НАЗАРБАЕВ

Астана, Ақорда, 2017 жылғы 13 желтоқсан  № 605

Ата Заңымыздың қабылдануы, 
мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесінің 
пайда болуы, Қарулы Күштеріміздің 
құрылуы, шекарамыздың шегенделуі, 
экономикамыздың дамуы, төл теңгеміздің 
қолданысқа енгізілуі, шетте жүрген 
қандастарымыздың атажұртқа оралуы, 
дініміз бен тіліміздің тынысы ашылып, 
рухани құндылықтарымыздың қайта 
жандануы халқымыздың келешекке деген 

сенімін оятып, үлкен серпіліс тудырды. 
Мұның барлығы аз ғана уақыттың ішінде 
Қазақстанның іргелі ел, айбынды мем-
лекет болып қалыптасқанын ұқтырады.

Сонымен бірге ел орталығының 
Арқаға көшіріліп, жаңа Астананың өз 
сəнімен бой түзеуі, оның қысқа уақыттың 
ішінде əлемдік қоғамдастық жүгінетін 
саяси беделді алаңға айналып, еліміздің 
басты бренді ретінде танылуы барша 

қазақстандықтардың мақтаныш сезімін 
оятып, мəртебесін асырды.

Тəуелсіздік жылдарында жүргізілген 
салиқалы саясаттың арқасында Қазақстан 
бейбітшілікті сақтаудың, ішкі бірлікті 
нығайтудың жарқын үлгісін, əлем 
елдерімен сыйластыққа негізделген 
айшықты қатынастардың дара жолын 
қалыптастырды. Осы орайда Елбасының 
бастамалары негізінде Қазақстанның 
ядролық қауіпсіздікті нығайту сала-
сында көшбасшы ел ретінде танылып, 
бейбітшіліктен өзге тілегі жоқ əлем 
жұртшылығының алғысына бөленгенін 
айрықша атап өткеніміз орынды. Сондай-
ақ еліміздің бітімгерлік бағытындағы 
бастамаларын, саяси жанжалдар мен 
қарулы қақтығыстар өршіген өңірлердегі 
ахуалды реттеудегі рөлін, ықтимал 
кикілжіңдердің алдын алудағы батыл 

əрі сауатты іс-қимылдарын халықаралық 
қоғамдастық мойындап, өздерінің жоғары 
бағасын беруде. Қазақстанның сыртқы 
саясаттағы жемісті іс-əрекеттері еліміздің 
Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік 
Кеңесіне мүшелікке сайлануына басты 
алғышарт болғанын да айта кеткеніміз 
жөн. 

Қазақстанның сыртқы саясаттағы 
жетістіктері халықаралық беделді ұйым-
дардың шеңберіндегі іс-қимылдарынан 
анық көрінеді. Еліміздің БҰҰ, ЕҚЫҰ, 
ШЫҰ, ИЫҰ, АӨСШК, ЕАЭО, ҰҚШҰ 
тəрізді халықаралық жəне аймақтық 
ұйымдардың белсенді қатысушысы 
ретінде олардың жұмысына өз бастама-
ларымен серпін беріп келе жатқаны ауыз 
толтырып айтатын жайт. Бұлардың соңғы 
үшеуі Қазақстанның бастамасымен жəне 
қатысуымен құрылғаны белгілі. 

Қазақстанның 2010 жылы ЕҚЫҰ-ға 
төрағалық етуі, осы жылы оның саммиті 
Астанада табысты өткізілгені баршаға 
аян. 2011-2012 жылдары еліміздің ИЫҰ-
ға төрағалық еткені де тарихта алтын 
əріппен жазылып қалды. Біздің еліміздің 
ТМД-ға алғашқы болып ЭКСПО-2017 
көрмесін Астанада жоғары деңгейде 
ұйымдастырғанын да тəуелсіздік 
жылдарындағы табыстарымыздың ең 
бастыларының бірі десек қателеспейміз.

Осыдан ширек ғасыр уақыт бұрын 
еліміздің əлем картасында лайықты бел-
гіленбегені мəлім. Яғни əлемге белгі сіз, 
жабық болып келген Қазақстан тəуел-
сіздік жылдарында өзінің сыртқы саясат-
тағы қадамдарымен ғана емес, эконо ми-
калық табыстарымен де кеңінен танылды. 

(Соңы 3-бетте)

Тәуелсіздік – баға жетпес құндылық

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
К�к Туы к�кте желбіреп, �нұраны әлемді шарлай әуелеп, Елтаңбасы елдіктің 
айшықты белгісіне айналған Қазақстанның Тәуелсіздігі осыдан 26 жыл бұрын, 
яғни 1991 жылдың 16 желтоқсанында жарияланғаны белгілі. Осы тарихи 
мәні зор оқиға егемен еліміздің жұлдызын жарқыратып, абыройын асырды, 
мерейімізді тасытты. Ғасырлар бойы аңсап күткен тәуелсіздікті жариялаған 
Президент Н.Назарбаев бастаған ел-жұртымыз Мәңгілік ел болудың басты 
алғышарттарын түзіп, жасампаздық жолына, дамудың даңғылына түсті.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ
Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

наградаларымен наградтау туралы 
ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. Қазақстан Республикасын экономикалық, 

əлеуметтік-гуманитарлық дамытудағы аса үздік 
жетістіктері үшін:

жоғары дəрежелі ерекшелік белгісі – 
«Қазақстанның Еңбек Ері» атағы берілсін:
Есімов Ахметжан Смағұлұлы – «Астана ЭКСПО-2017» 

Ұлттық компаниясы» АҚ Басқарма төрағасы
Қуатов Руслан Тұржанұлы – «Тенгизшевройл» 

ЖШС менеджері, Атырау облысы

Үшкемпіров Жақсылық – «Жақсылық» ШҚ басшы-
сы, Алматы облысының Жамбыл ауданы

2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.НАЗАРБАЕВ 

Астана, Ақорда 2017 жылғы 5 желтоқсан
№ 594

Еліміздің Тəуелсіздік күні қарсаңында Қазақстан 
Республикасы Президентінің Жарлығымен елдің 
əлеуметтік-экономикалық жəне мəдени дамуына, 
халықтар арасындағы достық пен ынтымақтастықты 
нығайтуға қосқан елеулі үлесі жəне белсенді қоғамдық 
қызметі үшін азаматтардың үлкен бір тобы мемлекеттік 
наградалармен марапатталды. Олардың қатарында 
өндіріс, білім жəне ғылым, денсаулық сақтау, 
мəдениет салаларының көрнекті өкілдері, спорт-
шылар, соғыс жəне еңбек ардагерлері, əскери 
қызметшілер жəне құқық қорғау органдарының 
қызметкерлері бар. «Қазақстанның Еңбек Ері» 
атағы Қазақстан Республикасын экономикалық, 
əлеуметтік-гуманитарлық дамытудағы аса үздік 
жетістіктері үшін «Астана ЭКСПО-2017» Ұлттық 
компаниясы» АҚ Басқарма төрағасы А.С.Есімовке, 
Атырау облысының «Тенгизшевройл» ЖШС 
менеджері Р.Т.Қуатовқа жəне Алматы облысының 

«Жақсылық» ШҚ басшысы Ж.Үшкемпіровке берілді. 
«Отан» орденімен Шығыс Қазақстан облысының 

əкімі Д.К.Ахметов, Ақтөбе облысының əкімі 
Б.М.Сапарбаев, Ақтөбе облысының «Степное» 
ЖШС директоры А.С.Төлеуов, ІІ дəрежелі «Барыс» 
орденімен – «Бөбек» балалар қорының президенті 
С.А.Назарбаева, ІІІ дəрежелі «Барыс» орденімен 
– «Қазақстан қаржыгерлер ұйымы» ЗТБ Кеңесінің 
мүшесі-құрметті төрағасы С.А.Аханов, «Каспий Құбыр 
Консорциумы-Қ» АҚ бас директорының Қазақстан 
Республикасы Үкіметімен байланыс жөніндегі орын-
басары Қ.М.Қабылдин, «Қазақстан-Америка еркін 
университеті» ЖШС президенті Е.Ə.Мəмбетқазиев, 
Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының төрағасы 
Н.М.Оразалин, жазушы Ə.Т.Сарай жəне басқалар ма-
рапатталды. 

(Соңы 2-бетте)

Наградаларыңызбен, отандастар!

ТҰҒЫРЫҢ БИІК БОЛСЫН, ТУҒАН ЕЛ!
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Дархан К�ЛЕТАЕВ,
Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенатының 
депутаты 

Тəуелсіздік күні – халқымыз, ұл-
тымыз үшін ең қастерлі де қасиет ті 
мереке. Əрі өткеніміз бен бүгіні мізді 
саралап, болашағымызды бағам дай-
тын, оң-солымызды түгендейтін уақыт 
межесі. 

Ширек ғасыр ауқымындағы елі-
міздегі орасан өзгерістер мен қол жет-
кізген табыстардың табиға ты на зер 
сал сақ, бір нəрсеге анық көз жеткізер 
едік. Тəуелсіз мемле кет тің жетістіктері 
мен табыстары ның қайнар бастауында 
Қа зақстан Рес публикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Əбіш-
ұлы Назарбаевтың қайраткерлік тұл-
ғасы тұр, қайталанбайтын қолтаңбасы 
жатыр. 

Тəуелсіздік пен Елбасының ажы -
рамас егіз ұғым болуы да осы себепті.

Бұдан 25 жыл бұрын Н.Ə.Назар-
баев  тың «Қазақстанның еге  мен 
мем лекет ретінде қалыптасу жəне 
даму стратегиясы» атты бағдар ла-
ма лық еңбегі жария етілді. Бүгін гі 
уақыт межесінен қарағанда, атал-
ған бағдарламаны тəуелсіз еліміз дің 
болашақтағы даму бағыты ның тұжы-
рымдамалық іргета сын қалаған тарихи 
құжат деп баға лауымыз керек. 

Президент сол кездің өзінде-ақ 
ел өміріндегі саяси, экономикалық, 
əлеуметтік реформалардың, жаң-
ғыру мен жаңарудың маңыздылығы 
мен қажеттілігін теориялық тұрғыда 
негіздеп берді. 

Тəуелсіздік жылдары қоғамдық 
өмірдің барлық саласында зор 
ау қым дағы, жүйелі модерниза ция 
жүр гізілді. Мемлекет құрылысындағы 
эко но микалық, саяси конструкция лар 
түбегейлі өзгертіліп, жаңа р тыл ды. 

Қазақстанның өз тəуелсіздігін 
жариялағанына 26 жыл өткен соң біз 
бұл өзгерістердің жемісін кө ріп отыр-
мыз. Қазақстандағы жаң ғы ру процесі 
батыл, бірегей жəне праг ма тикалық 
ұстанымда жүргізілді. Мем лекетті 
құру, аяғынан тік тұрғы зу кезеңінде 
нақты мақсат-мұраттары мызға қарай, 
эволюциялық жолмен жетілдіріліп, 
іске асырылып отырды. 

Əрине тəуелсіз мемлекет пен 
о н ы ң  қ ұ р ы л у  т а р и х ы н д а ғ ы 

Нұрсұлтан Назарбаевтың бұлжы мас, 
айрықша рөлі туралы талда малық 
еңбектер аз емес. Десе де, Пре зи-
денттің көшбасшылық қасиетінің 
модернизациялық процестерге терең 
əсері мен ықпалы əлі де зерделеуді 
талап етеді деп ойлаймын. 

Меніңше, Елбасының басқаруы-
мен іске асырылған реформалар 
мына екі тұғырдан бастау алады: 
эволюциялық қозғалыстар қағи да-
сына басымдық беру жəне үнемі 
инновацияларға арқа сүйеу. Даму дың 
ұлттық стратегиясы осы екі бастаудың 
тоғысуынан қалыптасып отыр. Даму 
мен жаңғырудың «Назарбаевтық 
үлгісі» дегеніміз – осы. 

Бұл үлгінің негізінде қандай 
құндылықтар жатыр? Бұл үлгінің 
негізінде халық пен мемлекет ара-
сындағы – ел мен Елбасы арасындағы 
ажырамас байланыс, мызғымас сенім, 
ортақ таңдау мен біртұтас мүдде қа-
бысып жатыр.

Елбасының күш-жігері мен көре-
гендігі сонда, ол ұлтқа дамудың ең 
оңтайлы, ең дұрыс бағытын көрсетіп 
берді. Мемлекет пен қоғамды жаңар-
тудың түпқазық қағидаларының бірі 
«алдымен экономика, содан кейін 
саясат» қағидасы болғаны белгілі. 
Бұл қағиданың қаншалықты дұрыс 
болғандығын біз бүгін мейлінше 
терең түсініп отырмыз. Нарықтық 
эко номиканың іргетасын бекіту, 
орта таптың пайда болуы, жалпы 
ха лық тың əл-ауқатының жақсаруы 
бүгінгі таңдағы саяси жəне рухани 
жаңаруларға жол ашып беріп отыр. 

Біз жоғарыда мысалға келтірген 
«Қазақстанның егемен мемлекет 
ретінде қалыптасу жəне даму страте-
гиясы» атты бағдарламалық еңбегінде 
Н.Назарбаев: «Біз қалыптасқан 
шындықты байсалды бағалап, қандай 
да болмасын əсіре құлшыныстан бас 
тартып, сабырлы да салмақты прак-
тицизммен қарулануға тиістіміз» деп 
жазды. Елбасының осы прагматикалық 
ұстанымы тəуелсіз мемлекетті 
жаңғыртып, жаңартудың негізіне ай-
налды. 

Жаңғыру саясаты нақты мақсат-
міндеттер төңірегінде жүзеге асты. 
Экономикалық реформалар та-
бысты жүргізіліп, қоғамның жаңа 
əлеуметтік инфрақұрылымы жа-
салды. Халықтың, саяси, құ қық тық 

мəде ниеті барынша өсті. Радикализм 
мен əлеуметтік масыл дыққа тосқауыл 
қойылды. Соның арқасында, жоғарыда 
айтқан тұрақ тылық пен жаңарудың 
мызғымайтын негізі қаланды. 

Дамудың қазақстандық үлгісі ішкі 
саясаттағы қолданыс үшін ғана емес, 
халықаралық аренадағы тəуелсіз 
мемлекетті тап басып танытқан 
төлтума белгімізге айналды. Бір сөзбен 
айтқанда, бұл экономикалық, саяси, 
рухани жаңғыруға бастайтын мүлде 
жаңа реформалар əдістемесі болды. 

Тарихтан белгілі ,  көптеген 
дамыған елдердегі реформалар түрлі 
өзгерістерге ұшырап, екі-үш мəрте 
қайталанып жасалды. Алысқа бармай-
ақ, Азиядағы, соның ішінде Оңтүстік-
Шығыс Азиядағы реформаларды 
мысалға алсақ та жеткілікті. 

Тəуелсіз Қазақстандағы рефор-
малар жаңа парақтан, нақтырақ 
айтқанда «тақыр жерден» бастал-
ды десе де болады. Тəуелсіздіктің 
алғашқы жылдарындағы Қазақстан 
экономикасы ешқандай бəсекеге 
қарсы тұра алмайтын, меңіреу бір 
түкпірдегі кеңестік экономика еді. 
Экономиканың, қоғам мен əлеуметтің 
өне бойы кеңестік саяси жүйе мен 
идеологияның шырмауында болатын. 

Осындай алмағайып кезеңде 
Мемлекет басшысына батыл əрі жедел 
модернизация жасауына тура келді. Ол 
өз жемісін берді де. Сол жылдардағы 
жаңарудың табиғаты инновациялық, 
мобилизациялық сипатта жүргізілді. 
Ол үшін бір жағынан батыстық тех-
нологиялар мен экономикалық инно-
вациялар қолданылса, екінші жағынан 
əлеуметтік, мəдени дəстүрлердің 
əлеуетін жаңа заманға шұғыл бейімдеп, 
жұмылдыруға тура келді. 

Мұндай тəуекел қадам жаңа мем-
лекеттер мен қоғамдар құрудың ерек-
ше үлгісі болатын жəне саяси ғылым 
тарихына «Назарбаевтың мемлекеттік 
үлгісі» атауымен енуіне толық құқы 
бар. Осындай шын мəніндегі ауқымды 
бастамалар келешекте мұқият 
зерттеуді талап етеді. 

Бірнеше жыл бұрын қоғам 
қайраткерлері, оның ішінде мен де 
бармын, Н.Назарбаевтың халық пен 
мемлекет алдындағы баға жетпес 
еңбегін ескеріп, «Елбасы» мəртебесін 
ресми енгізу бастамасын көтерген 
едік. Бұл бастама елімізде жасалған 

бірегей, табысты қоғамдық-саяси инс-
титутты іс жүзінде лайықты бағалау 
болатын. 

Осы тұрғыда Елбасы мəртебесі 
туралы заң қабылданғанымен, мұны 
ұлттық көшбасшылық концепциясын 
қалыптастырудың басы ғана дер едім. 
Енді «Елбасы» ұғымын саяси сөздікте 
орасан модернизациялардың басты 
факторы ретінде, бірегей қоғамдық-
саяси институт ретінде қарастыру 
қажеттілігі туындап отыр. Мем-
лекетті құру мен қоғамды жаңғыр ту 
процестеріндегі Елбасының феномені 
баяғыда-ақ теориялық тұжырымдардан 
прак ти калық шешімдерге көшкен. 

Елбасы феномені ұлттық жаң-
ғыру жобасының басты факторына 
айналды. Біз бүгін қоғамды түбегейлі 
өзгертуге бағыт ұстанған əлемдік 
деңгейдегі қайраткердің заманында 
тарих жасап жатырмыз. Ең басты-
сы, қазақстандық даму жолының 
ешқайда бұрылмайтынына, тек алға 
баса беретініне деген халықтың, 
қоғамның сенімі зор. 

Тəуелсіздік жəне Елбасы дегенде – 
ұлттық даму мен ұлттық көшбасшылық 
туралы айтқанда, біз жоғарыдағы 
тоқтамдарды басшылыққа алуымыз 
керек. 

Б і зд ің  алдымызда  үшін ші 
жаңғырудың үш бағыттағы ауқымды 
міндеттері тұр. Эконо микалық дамуға 
саяси қолдау қажет. Ал олардың 
жаңа дəуірдегі іргетасы қоғамдық 
сананың, жеке тұлға болмысының 
рухани жаңғыруы болмақ. Мемлекет 
басшысының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласындағы жаңғырудың жаңа 
мақсат-мұраттары мен мəн-маңызы 
осыны меңзейді. Оған ұлттық бірлік 
пен қоғамдық татулық арқылы ғана 
қол жеткізе аламыз. 

Тəуелсіз Қазақстан ширек ғасыр 
ауқымында адам танымастай өзгерген, 
айтарлықтай жетістіктерге жеткен 
мемлекетке айналды. Ал мұраты 
мəңгі, мақсаты биік, жаңа үлгідегі 
мемлекетті құруға Елбасы факторы 
шексіз мүмкіндік берді.  

Осы тарихи уақытты, жетіс тік-
теріміз бен табыстарымызды, құн ды-
лықтарымызды қадірлей, бағалай білу 
бізге парыз.

Тәуелсіздік пен Елбасы – егіз ұғым

(Соңы. Басы 1-бетте)

Бұл орайда Қазақстанның бəсекеге 
қабілеті жоғары, дамыған 50 елдің 
қатарына қосылғанын мақтанышпен 
айтуымыз керек. Осындай дамыған 
мемлекеттердің сапынан көрінуімізге 
ел экономикасының ұдайы өсу үстінде 
болғаны, кəсіпкерлік саласына мем-
лекет тарапынан жеткілікті деңгейде 
қолдау көрсетілгені, сыртқы жəне ішкі 
инвесторлар үшін тиімді жағдайлар 
жасалғаны, ел дəулетін еселеуге аса 
қажет адами капиталды дамыту ісінің 
жолға қойылғаны мүмкіндік берді. 
Сонымен қатар коммуникация, өндіріс 
орындарының дамуы, автомобиль 
жолдары мен темір жолдардың көптеп 
салынуы, ауыл шаруашылығы сын-
ды басқа да тиімді салаларға баса на-
зар аударылуы экономикамыздың 
өркендеуіне серпін берді. Мұның 
барлығы «Нұрлы жол» бағдарламасы 
сынды мемлекеттік ауқымды жобалар-
ды тиімді іске асырудың арқасында 

мүмкін болды. Бүгінге дейін еліміздің 
экономикасына 260 миллиард дол-
лардан астам шетелдік инвестиция 
тартылды. Бұл əлемдік деңгейдегі 
бизнес-қауымдастықтың Қазақстанға 
зор сеніммен қарайтынын айғақтайды. 

Жоғарыда келтірілген барлық мы-
салдар айналып келгенде халықтың əл-
ауқатын арттыруға, жұмыссыздықты 
қысқартуға, ел тұрғындарына қажетті 
əлеуметтік заманауи нысандардың 
көптеп салынуына, жас ұрпақты уақыт 
талабына сай тəрбиелеп, білім нəрімен 
сусындатар лайықты шаралардың 
қабылдануына кеңінен жол ашты. 
Əсіресе ауылдарды қолдауға арналған 
арнайы бағдарламаның жүзеге асыры-
луы оң нəтижесін көрсетті. 

Бүгінгі  Қазақстанның барлық 
жет і ст іктер і  ел  ынтымағының , 
түрлі этностардың ауызбіршілікте 
болуының нəтижесі екені анық. Ел 
бірлігін нығайту мемлекеттің саяси 
басымдықтарының бірі болғандықтан, 
бұл бағытта қолға алынған шаралар 

өзінің ауқымдылығымен ерекшелену-
де. Осы орайда Елбасы бастамасымен, 
жұртшылықтың қолдауымен құрылған 
Қазақстан халқы Ассамблеясының орны 
бөлек. Еліміздегі барлық этностардың 
басын біріктіріп отырған бұл инс ти-
тут тың қызметіне бүгінде əлемнің 
көп теген мемлекеттері қызығушылық 
біл діруде.

Еліміздің мəдени-рухани өміріне 
қатысты іске асырылған шаруалар-
ды айтпай кетуге болмайды. Осы ара-
да «Мəдени мұра» жобасы аясында 
атқарылған шараларды, Қазақ хан ды-
ғының 550 жылдығының тойлануын, 
соңғы кездері қоғамымызда ерек ше 
серпіліс тудырған «Рухани жаңғы ру» 
бағдарламасынан туындайтын міндет-
тердің күн тəртібіне шығарылуын жəне 
тағы басқа да ауқымды жұмыстарды 
атап көрсеткен абзал. 

Тəуелсіздік жылдарында атқарылған, 
көңілге айрықша əсер ететін игілікті 
істің бірі ретінде Елбасының шеттегі 
қандастарымызды атамекенге риясыз 

пейілмен шақырғанын айтуға болады. 
Нəтижесінде бүгінге дейін шартарап-
тан миллионнан астам қандасымыз өз 
атажұртына оралды. Бұл көш əлі де 
жалғасын тауып келеді. 

Егемен еліміз жастарды қолдау 
ісінде кең ауқымды шаралар қабылдады. 
Басқасын айтпағанда, бір ғана «Бо ла-
шақ» бағдарламасы арқылы ел жас-
тарының əлемнің ең белді оқу орында-
рында оқуына жағдай жасалып, оларға 
қаржылай лайықты көмек көрсетілді. 
Бүгінде бұл бағдарлама бойынша білім 
алған жастардың саны 12 мыңнан асып 
отыр. Олар интеллектуалды қоғам 
орнатудың жолын таңдаған жастардың 
қатарын толықтыра түсуде. 

Елімізде мемлекеттік кəсіби ап-
парат құру, есеп беретін мемлекетті 
қалыптастыру, заң үстемдігін қам та-
масыз ету, индустрияландыру жəне 
эко номикалық өсімге қол жеткізу, 
біртектілік пен бірлік қағидаттарына 
қатысты міндеттерді жүзеге асыру 
қарқынды жүргізілуде. Бұл орайда 

Елбасы ұсынған «100 нақты қадам» 
Ұлт жоспарында көрсетілген бағыттар 
тиімді түрде қолға алынып, оның 
игілігін халық көріп отыр. Ұлт жоспа-
ры халықтың атқарушы билікке де-
ген сенімін арттырып, заң үстемдігін 
қамтамасыз етуде маңызды рөл 
атқарды. Бүкіл мемлекеттік қыз мет-
терді тұрғындарға электронды фор-
матта ұсыну қолға алынуда. Бұл қазір-
дің өзінде тиімділігін көрсетіп отыр. 
Аталған бағыттағы шаралар «Цифр лы 
Қазақстан» бағдарламасы шең берінде 
одан əрі дамытыла бермек.

Қорыта айтқанда, тəуелсіздікке тəу 
еткен халқымыз өз Отаны – Қазақ-
стан ның өркендеу кезеңіне куə болуда. 
Ендеше 2050 жылға дейін əлемнің ең 
да мыған 30 елінің қатарына қосылуды 
мақсат еткен Отанымыздың қарышты 
қадамына сəттілік тілегеннен өзге ниеті 
жоқ халқымыздың аспаны ашық, тірлігі 
баянды, мерейі үстем болғай!

«Егемен Қазақстан»

Шет мемлекеттер 
басшыларының әр жылдары 

Қазақстан және Елбасы 
туралы айтқан пікірлері
Владимир ПУТИН,
Ресей Президенті: 

– Қазақстан халқы өзінің əлеуметтік-экономикалық 
жəне мемлекеттік құрылыстағы қол жеткен табыс-
тарын орынды мақтан ете алады. Республиканың 
халықаралық беделі жылдан-жылға артып келеді, 
қоғамдағы ұлтаралық қатынастар да жетілдіріле 
түсуде. Ресей мен Қазақстан халықаралық аренадағы, 
Еуразия кеңістігіндегі аймақтық интеграциялық 
құрылымдардағы күштерін үйлестіруі өзінің 
тиімділігін көрсетті. 

Ху ЦЗИНЬТАО, 
ҚХР-дың бұрынғы Т�рағасы:

– Тəуелсіздік жылдары Сіздің басшылығыңызбен 
еңбек сүйгіш те ақылман Қазақстан халқы өзінің 
қажырлы да жасампаз еңбегімен дамудың дұрыс 
жолын таба білді. Бүгінде Қазақстанда экономика 
тұрақты даму үстінде, халықтың əл-ауқаты артып, 
қоғамның əлеуметтік-саяси тұрақтылығы сақталып 
отыр. Соңғы жылдары Қытай-Қазақстан қатынастары 
белсенді дамуда.

Барак ОБАМА,
АҚШ-тың бұрынғы Президенті: 

– Сіздің еліңіз егеменді, тұрақты жəне өркендеген 
мемлекет ретінде өзінің дамуында маңызды табыстарға 
қол жеткізді. Мен Қазақстанға Ауғанстандағы 
тұрақтылық пен қалпына келтіру ісіндегі ұстанымы 
үшін ризашылығымды білдіремін жəне мен Сіздің 
ұлтаралық жəне діни төзімділікті алға жылжыту 
жөніндегі күш-жігеріңізді жоғары бағалаймын. 

Режеп Тайып ЕРДОҒАН,
Түркия Президенті:

– «Аса қадірменді Президент мырза, менің аяу-
лы бауырым! Сіз түркі жұртының ақсақалы ретінде 
Қазақстан мен Түркия арасындағы бауырластықты 
нығайтуға аянбай тер төгіп келесіз. Мен Сізді үлгі 
тұтатынымды жасырмаймын».

Маргарет ТЭТЧЕР, 
Ұлыбританияның бұрынғы 
премьер-министрі:

– Мен Қазақстан Президентінің бүгінгі күні 
өзіміз ұшырасып жүрген проблемаларды талқылау 
үшін алуан түрлі діни нанымдардың соншама көп 
өкілдерін шақыру жөніндегі бастамашылығын барын-
ша құптаймын. Мұндай Форум өткізу үшін бірде-бір 
ел дəл Қазақстандай қолайлы бола алмас еді. 

Хуан КАРЛОС І, 
Испания Королі: 

– Сіздің еліңіз осы жылдар ішінде айтарлықтай 
нəтижелерге жетті. Біздің бірлескен жұмысымыздың 
арқасында біздің мемлекеттеріміз арасындағы қарым-
қатынастар достық пен ынтымақтастық рухында да-
мып отырғаны мені ерекше қуантады. Мен Сіздің 
күш-қуатыңыздың арқасында Қазақстан өміріндегі 
жаңа кезең тағы үлкен прогресспен жəне халықтың 
əл-ауқатының артуымен белгілі болатынына сенемін.

Ильхам АЛИЕВ,
�зербайжан Президенті:

– Сіздің басшылығыңызбен Қазақстан тамаша 
жетістіктерге жетті, ел өте серпінді жəне тиімді да-
муда. Сіздердің табыстарыңыз жасампаз істеріңізден, 
қалалар келбетінен, барлығын сүйсіндіріп отырған 
жаңа елорда – Астананың əсем келбетінен көрінеді. 
Қазақстан – əлеуеті орасан ел. Сіз жүргізіп келе жатқан 
реформалар болашаққа бағытталған. Бүгін қолда бар 
əлеует əлеуметтік мəселені, экономикалық реформа 
мəселесін тиімді шешуге мүмкіндіктер туғызып отыр. 
Біз үшін Қазақстан барлық уақытта достас, бауырлас 
ел болды. 

Эмомали РАХМОН, 
Тәжікстан Республикасының Президенті: 

–  А ш ы қ - ж а р қ ы н д ы ғ ы ,  ш ы н ш ы л д ы ғ ы , 
тартымдылығы, адамға деген сүйіспеншілігі – 
мұның бəрі де Нұрсұлтан Əбішұлының табиғатына 
тəн қасиеттер. Қазақ жұртының, елінің көп ұлтты 
халқының алдындағы, тарихтың алдындағы жоғары 
жауапкершілік сезімі оның бойынан əманда ажыраған 
емес.

Ол ұлы ұйымдастырушы ретінде Қазақстанды 
кеңестен кейінгі кеңістіктің дамыған мемлекеттерінің 
біріне айналдырды. Қазақстанның əлеуметтік-
экономикалық саладағы табыстары тағылым аларлық. 
Нағыз басшы ғана осындай нəтижелерге жете ала-
ды, бұл жағынан алғанда, Нұрсұлтан Əбішұлы өз 
халқының даусыз басшысы.

Тәуелсіздік – баға жетпес құндылық

Бiз ата-бабаларымыздың аңсар-арманына қол жеткiзiп, 
мыңжылдықтың түйiскен тоғысында тәуелсiз мемлекет құрдық.

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ
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