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Әлмағамбетова Айзада, 

№ 1 орта мектеп 

 

       Бүгінде қарыштап ӛсіп, ӛркен жайып келе жатқан 

елордамыз жайлы ой толғай бастасақ, ойымыз еріксіз еркіндік 

сӛзі түседі.   

       Еліміздің ғасырлар бойы аңсаған еркіндікті, тәуелсіздікті осыдан 

он шақты жыл бұрын қолға түсірген едік. Міне, сол тәуелсіздік, 

бостандық алғаннан кейін ел-жұрт ӛз таңдауын жасады. Жаңа 

астанаға кӛштік. Елордамыз Астана бас-аяғы он шақты жылда ӛте 

қарқынды ӛсті. Кӛшелер мен ғимараттар кісі танымастай ӛзгерді. Аз 

уақыт ішінде үлкен-үлкен мәдени орындар, сәулетті кварталдар пайда 

болды. Оны баяғыды ертегіде ғана естуші едік қой. Ал, Астана сондай 

ертегі ӛмір жүріп жатыр. 

       Астана- Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың қаласы. Ел астанасының оған 

кӛшірілуі, "Астана"деп аталуы, жаңа қала болып қайта салынуы–бәрі 

бір ойынан, ақылынан, іскерлігінен бастау алады. Қаланың жобасы, 

құрылысы, әрбір кірпіші мен оның қалануы Елбасының кӛз алдында, 

бастауымен, қолдауымен іске асты. Әлі де солай. Ӛзінің туған 

баласына ата-ана қалай қараса, Президент те барлық істің басында 

болып, ӛз ойының дәл іске асуын қадағалайды. Сол кісінің 

басшылығымен ұзақ ғасырлар бойы армандаған қазақ, орта ғасырдағы 

гүлденген қалалары    шапқыншылықтан қираған кӛшпенді ел бүгінде 

әлемдік деңгейде қала салып, ӛркениетті елдердің астанасына теңдесе 

алатын, ұлттық символы атауына сай келетін Астанаға ие болды. Аз 

ғана уақыт ішінде кен далада шаһар орнату, оны ӛркендету, әлемге 

таныту қазақ ұлтының арманының орындалғанын, мемлекетіміздің 

іргетасының берік қаланып, әлемдік деңгейде орын алғанын 

кӛрсетеді. 

       "Біткен іске мінші кӛп, дайын асқа жеуші кӛп". Ел ішінде 

Астанаға мін тағушылар да табылар. Ондағы сәулетті ғимараттар да 

сынға түсер. Алайда дүниежүзілік сәулет ӛнерінің соңғы жобалары 
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негізінде әлемнің танымал сәулетшілері басын қосып, елбасының ақылымен 

жаңа қала салынғаны- тарихи шындық. 

       Астана мемлекетіміздің қазақы сипатына да ұйытқы болуда. Елбасының 

халқымыз қалдырған мәдени мұраны жинақтап, ел игілігіне жарату туралы 

шаралары Астанадан басталып, халықтың ұлттық, патриоттық сезіміне 

тәрбиелеуге кӛмектесуде. 

       Қазіргі Астана – әлемдік қарым-қатынастардың орталығы. Ол алдымен 

тәуелсіз Қазақстанға қызмет етіп, елдің саяси- экономикалық, ӛндіріс –

техникалық, мәдени орталығына айналды. "Барлық жол Римге 

апарады"деуші еді бұрынғылар. Қазір бізде барлық жол астанаға апарады. 

Астанадан тарайды. Оған қаланың инфрақұрылымы да кӛмектесіп, 

Сарыарқаның кең даласы іштегі бауырлар мен сырттан келген қонақтарды 

қойнына сыйғызып жатыр. Дүниежүзілік мәні бар жиындардың кӛбі 

Астанада ӛтетін болды. Ӛмірі басы қосылмайтын дін ӛкілдерінің ӛзі Астанаға 

жиналып, жыл сайын бейбітшілік пен келісім сарайынан тіл табысып 

тарайды.  

       Астана- жас қала, жастар қаласы, оның негізгі тұрғыны да жастар. 

Жастар бар жерде әсемдік, әдемілік,сезім, махаббат жүреді. Ендеше 

Астананың адам бойына жылылық, әдептілік ұялататыны да даусыз. 

       Қыдыр қонған жерге ел қондырған Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаевтың қажыр-қайратының арқасында, бастамасының негізінде кӛркі 

кӛз сүйсіндіретін Астана қаласының бой кӛтеріп гүлденуі ӛмірімізге жаңа 

серпін беріп, Қазақстанның қарқындап ӛсуіне қызмет етеді, ӛркендеуін 

ӛрістетеді. 

       Ең саяси кӛреген, ұшқыр ойлы, кеңшілігі мол, әлемнен сенімді серік таба 

білген кемеңгер тұлға тұңғыш Президентіміздің арманы жүзеге асты деп айта 

аламыз.  

       Астанамыздың тарихы, оның бүгінгі келбеті бізді қайран қалдырып, 

мақтаныш сезімге бӛлейді. Мен үшін  елорда – Елбасы, Елбасы-елорда- егіз 

ұғым. Осы ұғымдарды бір-бірімен ажырату мүмкін емес. Бұл-елбасы 

бастаған, халқы қоштаған ұлы істің нәтижесі демекпін. 

Алға тартып ұсыныстар келелі, 

Саясаттың кӛшін бастап келеді. 

Міне, бүгін бүкіл әлем алдында 
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Асқақтады Елбасының беделі. 

Елі үшін арқалаған батпан жүк, 

  Ортамызға ұялатқан бақ пен құт. 

  Бүкіл әлем құрметіне бӛленген –    

О, қандастар, 

Елбасыны мақтан тұт! 

 

 

 
 


