
 
Құрметті әріптестер! 

Мен Сіздерді Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына кезекті  
Жолдауы «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» туралы мәлімет бергім келіп отыр. 

 
Уважаемый коллеги! 

Я хочу Вас ознакомить с основными моментами Послание Главы государства народу  
Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее». 

 
2014 жылдың 12 қарашасында өздеріңізге мәлім Елбасы халқымызға кезекті Жолдауын 

жариялады. Оның аты «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол». Еліміздің барлық халқы Елбасының 
осы жолдауын жан-жақты талқылауда. Бұл жолдаудың ерекшелігі – әлемде дағдарыс болып 
жатқан кезде жаңа экономикалық саясатты қабылдау.  Дағдарыстан шығу үшін Ұлттық қордан жыл 
сайын 3 млрд доллардай қаржы бөлінбек. Жұмыс 2015 жылдан 2017 жылға дейін жалғаспақ. 
Осындай қомақты қаржыны бақылау үшін Елбасы комиссия құрып, қатаң талап қойып отыр. 
Елбасы өзінің Жолдауында мысалы былай айтқан: «Әр теңге үшін қатаң сұрау болмақ. Барлық 
әкімдерге айрықша жауапкершілік жүктеледі. «Нұр отан» осы жұмысқа белсенді араласып, 
барлық деңгейлерде қатаң партиялық бақылау орнатуы тиіс».  

В своем послание Президент Республики сказал: «Созданная мною комиссия будет строго 
следить за эффективным расходованием средств и докладывать мне лично. Спрос будет строгим 
за каждый тенге. Особо ответственность возлагаеться на всех акимов. «Нұр отану» надо активно 
подключиться к этой работе и установить жесткий партийный контроль на всех уровнях».  

«Қазақстан - ұшқан құстың қанаты талатын ұлан ғайыр аумақтың иесі. Сондықтан жаңа 
экономикалық саясатты іске асыру орасан қаражат пен еңбекті, қажырлы жұмысты қажет етеді. 
«Елдің өркенін білгің келсе, жолына қара» деген қағида қалыптасқан. Барыс-келіс пен алыс-беріс 
те айрықша маңызға ие. Көне замандарда ірі қалаларымыздың көбі Ұлы Жібек жолын жағалай 
қоныс тепкен. Жол шын мәнінде өмірдің өзегі, бақуатты тірліктің қайнар көзі. Барлық аймақтар 
теміржолмен, тасжолмен, әуежолымен өзара тығыз байланысу керек» дейді өз сөзінде Елбасы.  

«Қазақ алдымен үй соғады, кейін жол салады. Ал, неміс алдымен жол салып, кейін үй 
салады» деген бір ерекше сөз бар. Сол сияқты Елбасының Нұрлы жол саясаты шын мәнінде 
болашаққа бастар жол. «Құс қанатымен ұшып, құйрығымен қонады» деген қанатты сөздің мәні 
зор, қазіргі таңда экономика мен технология құстың бір қанаты болса, бірлік пен бейбітшілік 
құстың екінші қанаты болмақ. Осы айтылған қағидат әлеуметтік өмірде сақталса, Қазақ елі 
қазақстандықтар кемелденіп, сапалы өмірге бет бұрары күмән туғызбайды.   

Елбасы өзінің жолдауында «Біз жалпы ұлттық идеямыз – мәңгілік елді басты бағдар етіп, 
тәуелсіздігіміздің даму даңғылын нұрлы жолға айналдырдық» дейді. Өткен тарихымызға тағзым 
да, бүгінгі бақытымызға мақтаныш та, гүлденген келешекке сенім де Мәңгілік ел деген құдыретті 
ұғымға сыйып тұр. Отанды сүю, бабалардан мирас болған ұлы мұраны қадірлеу, оны көздің 
қарашығындай сақтау, өз үлесіңді қосып, дамыту және кейінгі ұрпаққа аманат етіп, табыстау деген 
сөз. Барша қазақстандықтардың жұмысының түпкі мәні осы. Ешкімді кемсітпей, ешкімнің тілі мен 
ділін мансұқтамай, барлық азаматтарға тең мүмкіндік беру арқылы тұрақтылықты нығайтып, 
бейбіт өмір жасауға болады. Міне, осындай жолдауға қолдау көрсету әрі азаматтың борышы. 
Сонда ғана ешқандай дағдарысқа қарамай, ауызбіршіліктің арқасында алауыздыққа қарамай, 
алға қойған мүдде мен мақсаттан шығуға болады.  

 
 
ҚазҰМУ «Нұр Отан» бастауыш  
партия ұйымының төрағасы:                                             И.Ә.Құлманбет  

 
 


