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Құмарбеков Фазылбек, 

Первомай орта мектебінің 9 сынып оқушысы 

 

«Ел боламын десең, бесігіңді түзе»,- деп ұлы жазушы 

Мұхтар Әуезов айтқандай, еліміз тәуелсіздік алып, 

гүлденгеніне, ӛз егемендігіне қол жеткізгеніне он тоғыз жыл 

болады. 

Астана-Қазақтардың және барша Қазақстан халқының 

мақтанышы. Астана-жаңа Қазақстан ұлылығының белгісі. 

Астананың негізін қалаушы және бас сәулетшісі Президентіміз-

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Еліміздің астанасын Алматыдан 

Ақмола қаласына кӛшіру туралы маңызды әрі шешуші бастаманы 

ұсынған да Нұрсұлтан Әбішұлы болатын. Осындай дана және 

ӛміршең шешім қабылдай отырып, ол ірі мемлекеттік қайраткер 

ретінде ӛзінің қырағылығы мен кӛрегендігін байқатты. 

Кӛз алдымызда ӛзгеріп отырған жас астана – Қазақстан халқы 

жасампаздығының, шығармашылығының және дамуының белгісі. 

Қазақстанның қазіргі заманғы астанасы ӛркендеп, құлпырып, 

Қазақстан тұрғындар мен шетел қонақтарының қызығушылықтарын 

оятуда. Еуропалық және шығыс мәдениетінің дәстүрлері кірістірілген 

қазіргі заманғы сәулет стилі жаңа астананың экономика, саясат және 

мәдениет орталығы ретіндегі келбетін айқын бейнелейді. 

Астана жаңа Қазақстанның мақтанышына, ұлттық идея мен ел 

бірлігі нығаюының белгісіне айналды. Біздің елордамыз Астана енді 

Еуразия кеңістігінің орталығындағы Сарыарқа жүрегінде орналасқан. 

Астана біздің баршамызды, әсіресе шетелдіктерді ӛзінің 

құрылысының екпінді және қуатты жылылығымен, қайталанбас 

әдемілігімен, қазіргі заманғы сәулетінің алуан түрлілігімен таң 

қалдырады. 

Астананың тамаша сәулетінің ансамбліне әлемнің кӛптеген 

адамдары назар аударатын әсем кӛп қабатты тұрғын үйлер, әкімшілік 

ғимараттар, қолайлы спорттық-сауықтыру кешендері және басқа да 

адам ӛміріне қажетті объектілер салынуда. 

Сонымен қатар, Астана Елбасының ерен тұлғасын, қайраткерлік, 

саясаткерлік іс-қимылын айқын сипаттайды. Астана - Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаевтың тікелей бастамасымен, батылдығымен 

дүниеге келіп, игілікке айналып отырған идея.Қазіргі Астана күннен-

күнге кӛркейіп, жайнап келеді. Шығыс және Еуропалық мәдениеттің 

ең үздік дәстүрлері үйлестірілген Астананың маңызды сәулет стилі 

саясат, мәдениет және экономика орталығы  ретіндегі келбетін 

танытады. Мен де 2009 жылдың аяғында Астана қаласында болдым. 
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Астананың маңызды стиліне ӛте қызыға қарадым. Болашақта осы қалада 

білім алуды жоспарлаймын.  

Менің кӛз алдымда, ойымда қалған Елорданың мақтанышы «Бәйтерек» 

кешені, ол астанамыздың рәмізіне айналған:  

                     Бәйтерек-Астананың тӛріндегі, 

                     Ӛресі биіктіктің ӛмірдегі. 

                     Аялы алақаны Елбасының, 

                     Секілді ӛшпейтұғын сенім мӛрі ... 

-деген ӛлең жолдары да соған арналады. Бәйтерекпен қатар елдік пен 

ерліктің үлгісіндей болып тұрған «Күлтегін», «Тӛле би, «Қазыбек би», 

«Әйтеке би» бабаларымыздың ескерткіштері.Астананың орталық алаңында 

Президентіміздің қызмет орны - Ақорда сарайы қонақтарды сәулетті 

ғимараттарымен таң қалдырады. Одан да басқа қызықты ғимараттар келген 

жандарды таңырқатпай қоймайды. Мысалы: «Пирамида» деген атпен белгілі 

туынды, «Мұхит аралы» сауықтыру орталығы, «Бейбітшілік пен келісім 

сарайы» және кӛптеген мәдени ғимараттарымен тұрғын үйлер елдігімізді 

танытады. Ӛз еңбектерімен Елордамыздың еңсесін биіктетіп келе жатқан, 

халқымыздың жарқын болашағы үшін тер тӛгіп жүрген біздің Президентіміз 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Әр мемлекет басшысы ӛз елі мен халқының 

мүддесі үшін ӛмір сүреді. 

Қазір Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше 

мемлекеттердің ортасынан лайықты орнын иеленіп, ӛзгелермен заман 

талабына сай, ӛркениетті қарым – қатынасқа кӛшті. Әйтсе де, осы он тоғыз 

кезең біздің еліміз үшін оңай болмағаны мәлім. Мемлекетіміздің келешек 

тағдыры қыл үстінде тұрған күндер мен түндер аз болған жоқ. Бірақ соның 

бәріне қарамастан, қиындықтарымыз әлі де шаш етектен бола тұрса да, 

халқымыз осы он тоғыз жылда қауіп – қатерлерден аман ӛтіп, етек – жеңін 

жиып, еңсесін тіктей алды. Дана халқымыз бұл жолы да ӛзінің салқынқанды 

сабырлылығын, тӛзімділігі мен қайсарлығын таныта білді. Ел басқару 

ешқашан да оңай болған емес. Ал тәуелсіздікке қолы жаңа іліккен елді қиын 

кезеңде басқарудың мың баптан ауыр жүгін тек ердің ері ғана кӛтере алары 

анық. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың осындай тұлға екендігінен бүгінде 

тек ӛз халқымыз ғана емес, кӛзі ашық, кӛңілі ояу әлем жұртшылығы жақсы 

хабардар. 

Жасай бер, жайнай бер, жас қала, еліміздің бас қаласы! 

«Тәуелсіздігіміздің тірегі, елдігіміздің, жүрегі-Астанамыз асқақтай берсін!  

Мен біздің Президентіміздің әлем аренасында бәрінен озық тұрғанына 

қуанамын және осы үшін ризашылығымды білдіремін. Мен кӛпұлтты 

республикамыз және ӛзіміздің Президентімізді мақтан тұтамын әрі 

құрметтеймін.  
 


