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Ата Заңымызда анықталғандай, Елбасы мəртебесі мен міндеттерінің бір парасы жыл
сайын халыққа арналған Жолдауын жариялау болып табылады. Алғаш рет осынау
конституциялық міндетін Тұңғыш Президент Н.Назарбаев 1997 жылы атқарған еді. Содан
бері жылдың басты оқиғалары қатарына кіргеніне қоса, Жолдау əрбір қазақстандық асыға
күтетін құбылысқа айналды. Оның басты себептері мынаған саяды:
Біріншіден, құжат еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін назардан тыс
қалдырмайды. Балабақша, білім беру, денсаулық сақтау, зейнетақы, жəрдемақы мəселелерін
ешбір Жолдау айналып өткен емес.
Екіншіден, азаматтардың ірілі-ұсақты тіршілік түйткілдерін шешкен жолдауларда ұлы
міндет – тəуелсіздікті бекемдеу, мемлекеттілікті қалыптастыру, елішілік ынтымақ пен
келісімді сақтау көзделді, нақты тетіктері дəйектелді, діттеген межелер нақтыланды. Құрғақ
уəдеге, даңғазалыққа, дарақылыққа орын берілмей, халықтың сенімі мен қолдауына ие
болды.
Үшіншіден, жолдаулар Қазақстанның əлемдік қауымдастыққа кірігуіне, бəсеке мен
сын-қатерлерден бойды аулақ салмай, төтеп беруге, аман-есен өтуіне, халықаралық
қатынастардың танымал да белсенді субъектісіне айналуына қызмет еткенін ерекше атап
өтуіміз керек [1, 38 б.].
Кезекті 2014 жылғы жолдауында Елбасы Н.Назарбаев болашақта Қазақстанның ұлттық
идеясы «Мəңгілік Ел» болады деп жариялады [2]. Шынында қай ел, қай халық болмасын
жер бетінде мəңгі жасауға ұмтылады. Соңғы мың жылдықтың ішінде тарих сахнасына
шыққан, басынан талай аумалы-төкпелі замандар өткізген, ақын тілімен айтқанда «мың өліп,
мың тірілген» қазақ жұртының мəңгілік жасауға құқығы бар деп ойлаймын. Еуразияның
ортасында ұлан-байтақ жері бар, миллиондаған адам сөйлейтін тілі бар, қасиетті діні бар
халқымызға соңғы 2,5 ғасырда аңсағанытəуелсіздік еді.
Алайда ғаламдық жаһандану дəуірінде алыстағы алпауыт мемлекеттердің əсері күшейе
түсуде, ал іргеде отырған державалардың империялық пиғылы əсте төмендеген жоқ. Оны
əлемде соңғы кездерде болып жатқан оқиғалар мен үрдістер айғақтауда. Сондықтан Мəңгілік
Ел сөзі - Мəңгілік тəуелсіздік ұғымымен астасады. Тəуелсіздігімізді көздің қарашығындай
сақтап келесі ұрпаққа аманат ету - міне жас ұрпақтың, яғни біздердің міндетіміз. Бұл үшін
тек елді қорғау, жерді қорғау, тілімізді сақтау аздық етеді. Кез-келген тəуелсіздіктің тірегі
ұлттық экономиканың даму деңгейіне, əлеуметтік-саяси мəселелердің шешілу дəрежесіне
байланысты екенін ескерсек, əр қазақ баласы, əрбір қазақстандық Отан игілігі үшін аянбай
еңбек етіп, тер төгуі керек [2, 2б.].
2014 жылдың 17 қаңтарында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан
Əбішұлы Назарбаевтың кезекті халыққа жолдауын: «Бір жыл бұрын мен еліміздің 2050
жылға дейінгі дамуының жаңа саяси бағдарын жария еттім. Басты мақсат — Қазақстанның
ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуы. Ол — «Мəңгілік Қазақстан» жобасы, ел
тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дəуірдің кемел келбеті«,- деп бастады. Бұл орайда елең
еткізген жаңалық — тұңғыш мемлекеттік ресми идеология, яғни «Мəңгілік Ел» идеясының
жариялануы. Бұл — Қазақстан Республикасының ұлттық идеясынан келген түйін-тұжырым.
Мəңгілік Ел отандастардың бірегей тарихи мақсаты мен қаһармандық ұраны десек
қателеспейміз. Аталған идея қазақ елінің ғасырлар бойы армандаған мақсаты ғана емес,
Тəуелсіздік жолындағы жанқиярлық еңбегі мен тынымсыз шығармашылығының нəтижелері
арқылы қол жеткен асу. «Мəңгілік ел» ұғымын тереңнен түсіндіру, тарихи негіздерін көрсету
мəселелері маңызды болып табылады. Түркі тарихын, көне түркі мұраларын зерттеуші
филология ғылымдарының докторы, профессор Қаржаубай Сартқожаұлының «MANGI EL»
халықаралық ғылыми-көпшілік тарихи журналында: «Мəңгілік ел — түрік жұртының
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данагөйі, үш бірдей қағанның кеңесшісі болған атақты Тоныкөк (Тұй-ұқық) негізін қалаған
идея...» — екендігін жазған [3].
Тəуелсіздікке қол жеткізген сəттен бастап өз елін жарқын болашаққа бастап келе
жатқан Нұрсұлан Назарбаев сынды Ұлы көшбасшысы бар Қазақ елі – аз уақыт ішінде
тарихта бұрын-соңды болмаған табыстарға қол жеткізді. Бүгінгі Қазақстанның басты
мақсаты — экономикасы дамыған, бəсекелестікке қабілетті, ең дамыған 30 елдің қатарынан
көріну. «Мəңгілік Қазақстан» жобасы осы мақсатқа жеткізетін Ұлы бастама. 2014 жылдың
17 қаңтарындағы Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың Қазақстан Халқына Арналған
Жолдауы осыдан бір жыл бұрын Елбасы өзі жария еткен еліміздің 2050 жылға дейінгі
дамуының жаңа саяси бағдарын, яғни, Қазақстандық дамудың бағыт –бағдарын айқындап
берді. «Мəңгілік Қазақстан» жобасы, ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дəуірдің кемел
келбеті. Страрегияны мүлтіксіз орындау, емтиханнан мүдірмей өту – ортақ парыз, абыройлы
міндет!,- деп атап өтті Елбасы өз жолдауында [4].
Елбасы жолдауында еліміздің экономикасын, шағын бизнесті, əлеуметтік саланы
дамыту, Қазақстан ғылымының əлеуетін арттыру, ұлттық білім берудің сапасын жақсарту,
инфроқұрылымдық үш тағанның қарқынды дамуы бұдан өзге де маңызды мəселелер сөз
етілді.
«Мəңгілік Ел – ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы. Ол арман –
əлем елдерімен терезесі тең қатынас құратын, əлем картасынан ойып тұрып орын алатын
Тəуелсіз Мемлекет атану еді. Ол арман – тұрмысы байқуатты, түтіні түзу ұшқан, ұрпағы
ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты Ел болу еді. Біз армандарды ақиқатқа айналдырдық.
Мəңгілік Елдің іргетасын қаладық», — деді Н. Назарбаев [4]. Мемлекет басшысы Мəңгілік
Ел ұғымын ұлтымыздың ұлы бағдары – «Қазақстан 2050» стратегиясының түп қазығы етіп
алғандығын айтты. « Тəуелсіздікке қол жеткізгеннен гөрі, оны ұстап тұру əлдеқайда қиын.
Бұл – əлем кеңістігінде ғұмыр кешкен талай халықтың басынан өткен тарихи шындық. Өзара
алауыздық пен жан-жаққа тартқан берекесіздік талай елдің тағдырын құрдымға жіберген.
Тіршілік тезіне төтеп бере алмай жер бетінен ұлт ретінде жойылып кеткен елдер қаншама.
Біз өзгенің қателігінен, өткеннің тағылымынан сабақ ала білуге тиіспіз. Ол сабақтың түйіні
біреу ғана – Мəңгілік Ел біздің өз қолымызда. Ол үшін өзімізді үнемі қамшылап, ұдайы алға
ұмтылуымыз керек. Байлығымыз да, бақытымыз да болған Мəңгілік Тəуелсіздігімізді көздің
қарашығындай сақтай білуіміз керек».
«Қазақстан 2050» – Мəңгілік Елге бастайтын ең абыройлы, ең мəртебелі жол. Осы
жолдан айнымайық, сүйікті халқым! Əрбір күніміз мерекелі, əрбір ісіміз берекелі болсын!
Дамуымыз жедел, келешегіміз кемел болсын! Жарқын іспен күллі əлемді таң қылып, Жасай
берсін, Елдігіміз Мəңгілік!», — деді Мемлекет басшысы [4].
Бұл стратегиялық құжат күні бүгін Ұлт жоспары саналатын бес институттық
реформамен жəне 100 нақты қадаммен толықтырылды.Əлемдегі дамыған 30 елдің қатарына
қосылу мүмкіндігі осы 100 қадам арқылы жүзеге асады. Сондықтан 100 қадам жүктеген
міндеттерді жүзеге асыру – өте жауапты іс.Ұлт Жоспарының кіріспесінде: «100 нақты
қадам» – бұл Жаһандық жəне ішкі сын-қатерлерге жауап жəне сонымен бір мезгілде, жаңа
тарихи жағдайларда Ұлттың дамыған мемлекеттердің отыздығына кіруі жөніндегі жоспары»
екені көрсетілген [5]. «Кəсіби мемлекеттік аппарат құру», «Заңның үстемдігін қамтамасыз
ету», «Индустрияландыру жəне экономикалық өсім», «Есеп беретін мемлекетті
қалыптастыру» деп аталатын бөлімдерден тұратын ресми құжатта мемлекет дамуының
алдағы уақыттағы 100 нақты қадамы айқындалған.«100 нақты қадам» елімізде «2050 –
Стратегиясын» жүзеге асыру мен Қазақстан мем-лекеттілігін нығайтуға, жолдан адас-пауға,
күрделі кезеңнен сенімді өтуге жағдай туғызатын беріктік қорын жасап берді. Жоспардың
негізгі мақсаты «аурулардың сыртқы белгілерін» сылап-сипап қою емес, оларды «жүйелі
емдеу» болып табылатын қоғам мен мемлекетті түбегейлі қайта өзгертуге негіз қалайды»
делінген бағдарламалық құжатта [5].
Құжатта мемлекеттік қызметке қабылдау ресімдерін жаңғыртуға,мемлекеттік қызметке
қабылдау төменгі лауазымдардан басталуы тиістігі, мемлекеттік қызметке бірінші рет
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қабылданушылар үшін Міндетті түрде сынақ мерзімін ендіру,мемлекеттік қызметкерлердің
жалақысын қызметінің нəтижесіне байланысты өсіру,еңбекақыны нəтиже бойынша төлеуге
көшу туралы нақты тапсырмалар жазылған, ауыстырылатын мемлекеттік қызмет-керлерге
лауазымдық міндеттерін атқару кезеңінде оларға жекешелендіру құқығынсыз қызметтік
пəтерлерді міндетті түрде беру қарастырылған, мемлекеттік қызметкерлерді тұрақты түрде
оқыту жүйесін заңды түрде бекіту – үш жылда бір рет олардың кəсіби шеберлігін арттыру,
мемлекеттік қызметкерлерді мансаптық жоғарылату үшін конкурстық негізге көшу, шетелдік
менеджерлерді, жекеменшік сек-тордың жекелеген мамандарын, халықара-лық ұйымдардың
қызметкерлері болып табылатын Қазақстан Республикасының азаматтарын мемлекеттік
қызметке жіберу, жаңа этикалық ережелерді енгізу,мемлекеттік қызметтің жаңа Этикалық
кодексін жасау міндеттері мен оларға қатысты нақты мəселелер еліміздегі мемлекеттік
қызмет саласын жаңа деңгейге көтерері сөзсіз.
Ұлт ЖоспарындаЕлбасы сая-са-тының басым бағыттарының бірі –Жемқорлыққа қарсы
күрес көрініс тапқан. Сондай-ақ азаматтардың сот төрелігіне қолжетімділігін жеңілдету үшін
сот жүйесі инстанцияларын оңтайландыру, судья лауазымына кандидаттарды іріктеу
тетіктерін көбейту жəне біліктілік талаптарын қатайту, «Оқуды жəне сот тəжірибесі
арасындағы өзара байланысты күшейту үшін сот төрелігі институты мемлекеттік басқару
академиясының құрылымынан бөлінуі керек» деген міндеттер қойылған.Құқық қорғау
органдарының қызметін жетілдіру, жергілікті полиция қызметін құру, жол полициясы
қызметкерлерінің этикасы жəне өзге де мəселелер келесі міндеттер бойынша айқындалып
отыр.Бас бостандығынан айыру орнынан босаған жəне сынақтан өту қызметіне тіркелген
азаматтарды əлеуметтік оңалтудың тиімді жүйесін қалыпқа келтіру; мемлекет-жекеменшік
серіктестігін дамыту шеңберінде пенитенциярлық инфрақұрылымды жаң-ғырту;
ауылшаруашылық жерлерін тиімді пайдалану мақсатымен оларды нарықтық айналымға
енгізу; жер кодексіне жəне басқа да заң актілеріне өзгерістер енгізу жəне өзге де көкейкесті
міндеттер Ұлт Жоспарында көрініс тапқан.Аталған міндеттердің жүзеге асырылуы ел
келешегінің кемел болашағының жарқын болуына негіз болары сөзсіз. Мемлекет басшысы
ұсынып отырған Ұлт Жоспары – 100 нақты қадамына енген: «Экономиканың алты негізгі
саласы үшін он алдыңғы қатарлы колледж бен он жоғары оқу орнында білікті кадрларды
əзірлеу, кейіннен бұл тəжірибені еліміздің басқа оқу орындарына тарату», Назарбаев
университеті тəжірибесін ескере отырып, жоғары оқу орындарының академиялық жəне
басқарушылық дербестігін кезең-кезеңімен кеңейту; Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы идея-сын
алға жылжыту жөніндегі ұлттық жобаны əзірлеу жəне жүзеге асыру; «Нұрлы болашақ»
ұлттық жобасын əзірлеу жəне жүзеге асыру сияқты міндеттер кеңінен атап көрсетілген.
Ұлттық комиссия бес инс-титуттық реформаны кезең-кезеңімен орындауды келісілген
басқару бойынша жүзеге асыруы, тұжырымдамалық шешімдер қабылдап, іс-қимылдың
нақты жоспарын айқындауы тиіс екені жəне өзге де жайттар атап көрсетілген. Жолдау əрбір
адамның ертеңгі күніне үлкен сенім
ұялатады. Қазақстан 25 жылдың ішінде қоғам өмірінің барлық саласында жаңартуды
өте жоғары деңгейде жүргізді. Тəуелсіздігіміз өз қолымызда, іргелі мемлекет болдық.
Жолдаудың əрбір жолында Президенттің еліміздегі миллиондаған халықтың əл-ауқаты,
жағдайына байланысты қамқорлығы сезілген. Себебі бұл жолдауда елімізді дамыту, əр
отбасының, азаматтың жағдайын одан əрі жақсарту, халқымыздың бірлігін, тыныштығын
қорғау жолдары нақты көрсетілген. Қазақ тілі бүгінде ғылым мен білімнің, интернеттің
тіліне айналды. Қазақ тілінде білім алатындардың саны жыл өткен сайын көбейіп келеді.
Таяудағы 3 жыл ішінде, 2017 жылға дейін орын жетіспеушілігін жойып, қажетті жерлерде
елдегі барлық мектепті екі ауысыммен оқытуға көшіру, таяудағы 2-3 жылда дуальдік,
техникалық жəне кəсіптік білім берудің ұлттық жүйесінің негізін қалыптастыру, келешекте
жастардың техникалық білім алуын мемлекеттік кепілдендіруге көшіруді қарастыру
қажеттігі туралы Елбасы нақты тапсырыс берді. Нұрсұлтан Əбішұлы еліміздің келешегі өз
Отанымызды əлемдегі ең табысты мемлекеттердің біріне айналдыруға бел буған жандардың
қолында екенін атап өтті, бұл ретте жастарға ерекше назар аударды.
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Менің ойымша «Елбасының «Мəңгілік ел» идеясы барша жастарымызды бір мақсатқа,
ортақ мүддеге жұмылдыратын ұранға айналуы тиіс. Осыдан əрқайсымыз ой түйіп, Тұңғыш
Президентіміз айтқандай қазақ елінің, қазақ тілінің мəңгілік болуына аянбай еңбек етуіміз
керек. Елбасы белгілеп берген «Қазақстан-2050» стратегиясы – ұлттың ұлы бағдары.
Елулікті еңсердік, енді дамыған отыз мемлекеттің қатарына енуді мұрат етіп отырмыз. Осы
Стратегияны мүлтіксіз орындап, емтиханнан мүдірмей өту – біз үшін ортақ парыз, абыройлы
міндет.
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«Қиындық атаулыны жеңетін бір-ақ күш бар, ол – бірлік» демекші, ел басына күн
туған замандарда халқымызды ұлт ретінде сақтап қалғанын ытымағы мен бірлігі десек,
артық айтпағанымыз болар. Достық пен ынтымақ бар жерде, береке мен ырыс болары айдан
анық.
Бірлігі берекелі, тірлігі мерекелі, ынтымағы жарасқан елдің ғана ырысы мен табысы
мол болмақ. Ауызбірлік пен түсіністік, қарапайым сыйластық үстемдік құрған жерлерге
қашанда нəтижелі істердің үйір болатыны белгілі. "Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу
түгел болса, төбедегі келеді" дегенде, ата-бабамыздың ынтымақ керектігін айтқан болатын.
Ұлт пен ұлыстың татулығының арқасында, бүгінде, мемлекетіміз өркендеп, ілгері дамып
келе жатыр. Бір шаңырақ астында ұлттың ұйытқысына себеп болып отырған, саясатымыз бен
Ата заңымыздың арқасында атқарылып жатқан шаралардың нəтижесі екендігі белгілі. Біздің
елімізде əрбір ұлтқа деген қамқорлық шексіз.
«Тіл туралы» заңдағы «Қазақстан халқын топтастырудың аса маңызды факторы
болып табылатын мемлекеттік тілді меңгеру – Қазақстан Республикасының əрбір адамзаттың
парызы» делінген. Ұлттың ең бірінші, ең қасиетті сипаты оның – ана тілі. Əр адам өз ана
тілін көзінің қарашығындай қорғауға тиіс.
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев халыққа
арнаған Жолдауында бүгінгі күннің ең басты мəселесі - ел бірлігіне баса назар аударды.
«Бірлігі бар ел озады, бірлігі жоқ ел тозады». Бүгінгі Қазақстанның жеткен жетістіктері мен
алған шыңдары бірліктің арқасы. Сондықтан қазақтың бірлігі – елдігіміздің кілті, ең басты
мəселесі. Ел бірлігі – ең асыл қасиет», – деген Елбасы тұжырымы Отанын сүйген əр
азаматтың жүрегінен орын тебуі керек.
Бүгінгі көп этносты Қазақстандағы татулық пен келісімнің болуы да, ең алдымен,
қазақтың ұлылығын танытса керек. Қазақстан жерін мекендеген халықтардың достық,
туысқандық қарым-қатынасы еліміздің болашағының іргетасы болып табылады. Бүгінде
Елбасы Н.Назарбаевтың этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісім үлгісі əлем
назарын аударып отыр.
1995 жылдың наурызында дүние жүзіне үлгі болып отырған, ұлтаралық татулық пен
тұрақтылықтың феномені – Қазақстан халықтары Ассамблеясы, бүгінде қоғамдағы келісім
мен ынтымақтастықтың басты тетігі болып отыр. Бұл ешбір елде болмаған ерекше, саяси
маңызы зор құрылым.
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