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Еслямбекова Мәдина 

 

Ақмола облысы   Степногорск қаласы  С.Сейфуллин атындағы  

№5 көпсалалы мектеп-лицейініңт9 сынып оқушысы  

Жетекшісі:Ракишева Роза Сейтхазиновна  

 

Қазақстан Тәуелсіздігіне 25 жыл 

 

  Тәуелсіз ел! Бір қаламның ұшымен жазылып, барша қауымның 

жүрегіне орнаған, бір ауыздан айтылып, кең көлемде шарлаған осынау бір 

ыстық сөз, ыстық көңіл лебізі бүгін ғана емес, бар уақытта да қан 

тамырымыздың лүпіл-бүлкіліндей естіледі.Иә, бұл-бүкіл қазақ жұртының, 

дүйім Қазақстан елінің қызу кұштарлықпен, сарқылмас сүйіспеншілікпен 

айтар, ардақ тұтар асыл лебізі.Ол-өлең, ол-ән, ол-сұлулық, ол-асқақ арман, 

ол-шалқыған дәулет, көркейген сәулет! Елдік туымыз тігілген үлкен үйіміз, 

алтын шаңырағымыз.Қазақ жері.         

   Қазақстан-тәуелсіз ел.Сол тәулсіздік жолында қазақ бабам не көрмеді 

десеңізші?! "Тамырсыз ағаш,тарихсыз халық болмайды"демекші, қазақ елінің 

азаттық,бостандық жолындағы тарихына бір сәт көз жүгіртіп өтетін болсақ, 

басынан қаншама қиын-қыстау ауыр сәттерді өткіздігін көреміз.Қазақ 

хандығы құрылған кезден бастап, ұшса құс қанаты, шапса тұлпар тұяғы 

талатын кең-байтақ жерімізге көз алартқан жауларымыз аз болмады.Ең 

алдымен, Жоңғар халқы жерімізге баса көктеп кірді.Олардың жасаған 

шабуылынан еліміз аз зардап шеккен жоқ.Ел арасында "Ақтабан 

шұбырынды,Алакөл сұлама"орын алды.Алайда елінің тыныштығын ойлаған 

хас батырларымыз бен ел билеген хандарымыз бір жағадан бас, бір жеңнен 

қол жинап, атамекенін, жерін жаулардан қорғай білді.Одан кейін де 

халқымыздың ел тарихында қаншама ұлт-азаттық көтерілістер орын 

алды.Олардың барлығы халқымыздың тағдырына өшпестей із 

қалдырды.Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев ол туралы былай деп еске 

алады:"Қазақтар талай рет тұтасымен қырылып кетуге шақ қалды.Бірақ 

өмірге деген құштарлық, азаттық аңсары еңсесі түскен елді қайра түлетіп, 

қайтадан тәуекел тұғырына қондырып отырды". 

  1916 жылдағы көтеріліс, 1920 жылдардағы аштық, 1930 жылдардағы 

тотолитарлық жүйе, 1986 жылғы жерді дүр сілкіндірген Желтоқсан 

оқиғасы.Бұның барлығы да қазақ жеріне ауыр жара салды.Тарихымызда 

Желтоқсан оқиғасының алатын орны ерекше.Өз басының амандығынан гөрі, 

ел намысын жоғары қойып, тәуелсіздік жолында еш аянбастан қасық 

қандары қалғанша асқан ерлікпен күрескен Ләззат,Қайрат,Сабира,Ербол 

сынды қазақтың қайсар ұл-қыздарын мақтанышпен еске аламыз.Қанша 

қиыншылық келсе де, біз оларды ешқашан ұмытпаймыз.Себебі,бұл-



VIII Республиканский конкурс сочинений среди учащихся общеобразовательных 
школ и средних учебных заведений на патриотическую тему, посвященную  

25-летию Независимости Республики Казахстан 

 

тарих."Өткенімізді ұмытсақ,болашақ бізді кешірмейді"деген ұлы даналық бар 

емес пе? Осы даналықтың әрдайым жадымызда сақталғанын қалаймын. 

  Тәуелсіздіктің 25 жылында талай-талай белестерді бағындырып 

үлгердік.Қазақстанның өзінің рәміздері, Ата заңы қабылданды, Қарулы 

Күштері ретке келтірілді, өзінің валютасы-ұлттық теңгеміз айналымға түсті, 

экономикамыз дұрысталды, білім жүесі бір арнаға түсті.1992 жылы Біріккен 

Ұлттар Ұйымының мүшелігіне қабылдандық.1998 жылы ерке Есіл бойынан 

жаңа астанамыз-Астана қаласы бой көтерді.1993 жылы экономикалық ауыр 

кезеңде Елбасы әлемнің алдыңғы қатарлы оқу орындарына жоғары 

санатттағы мамандар даярлау бағдарламасын жасауды тапсырған 

еді."Болашақ"бағдарламасы Тәуелсіз Қазақстанға әлемдік дәрежедегі 

алғашқы буын мамандарын қалыптастыра білген инвестициялық тиімді жүйе 

болды.Алдыңда 50 мемлекеттің құрамына ену көзделсе, қазіргі таңда сол 

мақсатымызға қол жеткіздік. 

  Өз халқына қолынан келген жақсылықтың бәрін жасап жатқан 

Елбасымызбен мақтанамын. Елімізді асқан көргенділікпен басқарып келе 

жатқан тұңғыш президентіміз-халқымыздың ең таңдаулы адамы.Елімізде 

болып жатқан іргелі жаңалықтар мен елеулі жетістіктер Елбасы есімімен 

тығыз байланысты. 

  2011 жылы өткен "Қысқы Азия ойындарында" Қазақстан 1-орынды 

иеленіп,70 медаль алсақ, Лондон олимпиадасында Қазақстан ұлттық 

құрамасы дүниежүзі бойынша 12-орынға табан тіреді.Ал осы жазда 

Бразилианың Рио-де-Жанейро қаласында өткен жазғы олимпиада ойында 

елімізге 3 алтын, 5 күміс, 9 қола медальды елімізге дарынды 

спортшыларымыз тарту еткен.Бұл-біздің спорттан көрсеткен нәтижеміз.2010 

жылы өткен ЕҚЫҰ-қазақстандықтардың мақтанышы.Әлемнің 56 елінен 

келген басшылар Елбасы сындарлы саясатын бірден қолдады.Бұл-ерекше 

атап өтетін жетістік.11 жыл бойы өтпеген мұндай деңгейдегі басқосуды 

Астана алғаш рет қабылдады."EXPO-2017"көрмесі келесі жылы Қазақстаның 

бас қаласы-Астанада өтпек. Бұның өзі-тәуелсіз жас Қазақстанның осындай аз 

уақытта жетіп үлгерген жетістіктері.Алда әлі талай-талай биік шыңдарды 

бағындыратынымыз сөзсіз. 

  Тәуелсіз Қазақстанды одан әрі көркейтіп,гүлдендіру 

біздердің,жастардың қолында.Сол үшін де біз аянбай еңбек етеміз.Мен нық 

сезіммен "Менің болашағым-Тәуелсіз Қазақстан"деп айта аламын.Себебі, 

мақсаты айқын, болашағы жарқын Қазақстан мені жеті қараңғыда 

адастырмайтын "темірқазығым" іспет-ті.Бірде жүгіріп,бірде жығылып 

жүрген қазақ елі енді еңсесі биік,көңілі көтеріңкі,қадамы мығым,"Менің 

тірегім-Қазақстан"деп мақтанышпен айтатын болдым."Ел қуатты 

болмай,қуаныш тұрақты болмайды",-дейді дана халқымыз.Бірлігіміз, 

достығымыз әрқашан мықты болсын!Ортақ үйіміз,атамекеніміз Қазақстан 

аман болсын!  
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Жунусов Мағжан  

                                                              6 сынып, №5 көпсалалы мектеп-лицей 

Степногорск қаласы Ақмола облысы 

   Жетекші:  Аяған Нұржан Алдоңғарұлы 

 

                                     Мен елімнің патриотымын 

Отаным десем, ойыма, 

Шалқыған байтақ жер келер. 

Отаным десем, ойыма, 

Көгілдір тартқан көл келер. 

Баурайы байлық, қойны құт, 

Отаным ешқашан  

 

            Тәуелсіздік, осы тәуелсіздік деген не, оның маңызы неде? 

Тәуелсіздік ол Мекен де болмас тең келер! –деп, ел, туған жер құдіретін 

шалқи жырлаған Жамбылда, Бауыржанда ұлтының қамын ойлап жырлады, 

халқының намысы деп, елінің тәуелсіздігі және жарқын болашағы үшін сұм 

соғыста жанын аяп қалмады. Болашақ өрендер үшін рухты өлең, өсиетті 

ойлар қалдырды «О, айналайын, кең далам! Қазақ бауырым жайлаған алып 

далам! Мінеки, біздің тауларды екі жаққа ысырып тастап, ши менен көдеге 

ырғалып, ұшы-қиыры жоқ шексіз теңіздейкөсіліп жатырсың. О, айналайын 

кең далам, еліме мықтылық және қуатты берген қасиетіңнен сенің 

айналайын?!». Қазақстан Республикасының мемлекеттілігінің негізінде XV 

ғасырда құрылған қазақ хандығы тұр. 1991 жылы 16 желтоқсанда қазақ 

халқы тәуелсідікке қол жеткізді. Содан бастап Қазақстан-Біріккен Ұлттар 

Ұйымының тең құқықты мүшесі болды. «Алаш» деген үлкен сөз, аталы 

ұғым. Соған лайық болу үшін еліңнің ертеңін ойлайтын азамат болуың 

керексің. Елің енді егемендік алып, өзін-өзі тану жолына түскенде, одан сен 

де тыс қала алмайсың. Еліміздің тарихы бай, еңсесі биік. Сондықтан да Алаш 

жұртының ертеңі кемел болмақ.       

    Мен ертең болашақта өз елімді дамытқым келеді. Бұл айтқаным 

Қазақстан дамымыған деген сөз емес. Мен одан бетер дамытқым келеді. Мен 

қазақпын, патриотпын! Қазір көбінесе ең бай, әдемі жерлер Америка, Рессей 

дейді. Бірақ мен бұнымен келеспеймін. Біздің ел бай, табиғи ресусртарға мол, 

әдемі ел. Соны неге көбісі түсінбейді?!  

Біздің ел басымыз- Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Ол кісі біздің 

елімізді дамытып жатыр. Мен сол кісіге ұқсағым келеді. Ол біздің елді алға 
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сүйрейді сенің бостандығың, халқыңның ұлт болып қалыптасуы, өз тілің, 

дінің, рухың, діліңнің болуы. Менің ойымша, ұлтжанды азамат болу үшін 

тәуелсіз болудың құдіретін түсіну керек. Туған жердің қадірін білмеген, оны 

құрметтемеген адамды еліміздің азаматы деп айтуға болмайды. Бәрімізге 

белгілі бізге тәуелсіздік оңайлықпен келген жоқ. Осы еркіндік үшін талай 

боздақтарымыз өз жандарын ортаға салды, 1986 жылғы оқиғаға қатысқан 

әрбір жасты батыр десек асыра сілтемегеніміз болар. Өткенге көз жүгіртсек, 

Алашымыз еске оралады, «Елім» деген арыстарымызды айтпасқа тағы 

болмас... Сол батырлар мен батылдардың арқасында, міне, бүгін Қазақстан 

тәуелсіздігін жариялағалы 25 жыл болып отыр. 

 Қазақстан азаматтары қай саланы алып қарасақта әлемге күн санап 

танылып келуде. Мемлекетіміз барша халықтың жағдайына көңіл бөлуде. 

Қазіргі таңда жүргізіліп отырған білім, ғылым, экономика, халықаралық 

қатынас, денсаулық саласындағы жұмыстар өз жемісін беруде. Мысалы, 

білім реформасындағы «Болашақ» бағдарламасымен шет елден тәжірибе 

жинақтаған мамандар елге оралып өз шәкірттерін дайындауда. «Басты 

байлық – денсаулық» демекші дана халқым бүгінгі күні жүргізілген іс-

шаралар нәтижесінде халқымыздың орташа өмір сүру жасы 75-90 жасты 

құрайды. Қазіргі таңда жастардың спортқа деген ерекше ықыласын байқамау 

мүмкін емес, оның себебі әр олимпиадада қоржынымызға түсіп отыратын 

алтыннан алқа тағынып жүрген спротшыларымыз деп ойлаймын. Сонымен 

қатар қазақ балаларының өң бойы толған өнер десем қате кетпеспін, өйткені 

бүгінде қазақ жастары әлемдік сахналарды таң қалдырып жүр. Біздің қазақ 

болуымыз және Қазақстан жерінде өмір сүруіміз бұл үлкен байлық. Біздің 

тарихымызды жасаушылар Алаштың азаматы болғандығыңда. «Алаш» деген 

үлкен сөз, аталы ұғым. Соған лайық болу үшін еліңнің ертеңін ойлайтын 

азамат болу керек. Елің енді егемендік алып, өзін-өзі тану жолына түскенде, 

одан сен де тыс қала алмайсың. Еліміздің тарихы бай, еңсесі биік.Сондықтан 

да Алаш жұртының ертеңі кемел болмақ. Мен қазақпын, 

ұлтжандымын!  Болашақ жастардың қолында, демек, МЕН, СЕН, ОЛ - 

бәріміз болашақтың ұрпағымыз. Ертеңімізді біз қалай елестетсек, болашақта 

соны құрамыз, сондықтан жақсы өмірді тілесек, жігерлі күш-қайратпен 

жұмыс жасауымыз керек. Келешекте дамыған елдермен терезесі тең түсетін 

Қазақстан құру өз қолымызда... 
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Қашқынбай Кенжебек 

11-сынып, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, 

 Бурабай кенті Сәкен Сейфуллин атындағы орта мектебі 

Жетекші:  Искакова Сара Кагеновна 

 

Пай! ПАй! Пай! Киелі неткен жер! 

                                                                               Батырлар дүрілдеп өткен жер. 

                                                                               Тұлпарлар дүбірлеп төккен тер. 

                                                                               Ғашықтар бір-бірін өпкен жер. 

                                                                              Сарылып сал-сері кеткен жер. 

                                                                       Бас иіп, иіскеп топырағын, 

                                                                         Тағзым жасамай өтпеңдер! 

М.Мақатаев 

 

       Қазақстан – Алтайдан Атырауға, Қаратаудан Көкшеге созылып жатқан қазақ 

халқының ата-баба мекені, ежелгі қонысы, ата-бабамыздың кіндігі  кесілген кең 

байтақ жер. 

       Жазира жерді мекендеген ата-бабамыз басынан қиын-қыстау күндерді аз 

кешірген жоқ. Жаугершілік замандарда қаншама батыр ұлдарынан айырылып, ұлы 

–құл, қызы – күң болып кетпесін деп, елін, жерін сақтап қалу жолында қаншама 

тер төкті. Ер басына күн туса етегімен су кешуге даяр ерлер ұлтарақтай жері үшін 

қасықтай қаны қалғанша аянып қалмады. Соның барлығы да жері, елі, ұрпағы үшін 

күресіп, жер жастанғандар. «Ер ел үшін туып, ел үшін өледі» деген мақал осыдан 

қалса керек. Тәуелсіздік жолында шейіт болған батырларын еліміз ұмытпай, 

тағзым етеміз. 

      Айдынды көлдер, асқарлы таулар, күні от шашқан шөлдер, арналы өзендер, ну 

ормандар, сылдырлаған бұлақтар Қазақстан жерінде. Даласы дархан, топырағы 

қасиетті, қойнауы қазыналы еліміз жерінің кеңдігімен, байлығымен мақтана алады.  

      Міне, ежелден еркіндік аңсаған қазақ халқы тәуелсіздігінің жиырма бес 

жылдығына табалдырық басты. 

      Тәуелсіздік! Қасиетті де құрметті осы ұғымның тереңіне зер салып, ой жүгіртіп 

көрейікші. 

      Қазақ елі ежелден басына пана болған мынау байтақ даласын қорғаумен келеді. 

Бұл ұлы далаға кімдердің көзі түспеді?! Алаш жұртымен екі ғасырдай соғысқан 

Ойрат ордасы, Абылайхан тұсында төрт ойратты түгел жұтқан Қытай империясы, 

одан бодандық бұғауын мықтап кигізген орыс патшасы, Оңтүстік өлкенің әбден 
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зықысын алған Хиуа, Қоқан хандықтары. Осындай азулы жаумен арыстандай 

алысып, азаттық туын жықпай, ел тізгінін бермей, батырлар, хандар өмірден өтті. 

      Осыдан бес ғасырдан астам уақыт бұрын Көк орда билеушісі Орыс ханның 

ұрпақтары Керей мен Жәнібек сұлтандар Әбілқайыр ханға бағынудан бас тартып, 

Шу өзенінің бойындағы Қозы-Бағы атты қоныста дербес хандықтың туын көтерді. 

    1723 жылы сау ете қалған қалың жоңғар бейқам жатқан бірліксіз елдің тоз-тозын 

шығарып, ел-жұртынан айырып, «Елім-ай» деп еңіретіп тентіретіп жіберді. 

 

                                Қаратаудың басынан көш келеді, 

                                Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. 

                                Ел-жұртыңнан айырылған қиын екен, 

                                Екі көзге мөлтілдеп жас келеді, -  

 

деп қайғырып, қайың сауып,шөптің тамырын жеп, беті ауған жаққа босып кеткен 

елі үшін ет жүректері езілген Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай сияқты батырлар 

айбарлана жауға ұмтылды.  

1986 жылғы желтоқсанның он алтыншы жұлдызында Алматыдағы Брежнев 

алаңында қазақтың сан ғасыр бойы күл астында бықсып жатқан қоламтадай 

булыққан ащы ызасы лау етіп, жалын боп аспанға атылды. Бұл жалын қызыл 

империяның күлін көкке ұшырар лаулаған өрттің тамызығы еді. Бұл күресте 

қыршын кеткен Қайрат, Ләззаттар халқымыздың азаттық үшін шалынған соңғы 

құрбандығы еді. 

 

                                  Озбырлық үшін тұншығып, 

                                  Үміттің оты өшкен күн. 

                                  Жанына таппай бір шындық, 

                                  Ер Қайрат қыршын кеткен күн. 

                                 Қайғы езіп елдің еңсесін, 

 

       Міне, табалдырықтан аттаған жаңа жылмен келген ел тәуелсіздігінің жиырма 

бес жылдығы – азаттық ұранын ұрпағына ұлағат еткен бабалар үрдісінің жалғасы. 

Тарих үшін қас-қағым сәт азаттық аңсаған Алаш баласы ғасырдан қымбат, мың 

жылға айырбастамас – жиырма бес жыл! Ал ел тарихы бұл жиырма бес жылмен 

шектелмейді. Ғасырлар керуенінен түзілген тарих қатпарларында халқымыздың әлі 

де толық қатталмаған том-том шежірелері жатыр. 

      Бүгінде біз – тәуелсіздіктің берік тұғырына мінген егеменді елміз. Бейбітшілік 

нұры тұнған көк аспанда көк туымыз желбіреп, ұранымыз қалықтайды. Ұлан-
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ғайыр кең байтақ жерімізде ұлты, діні басқа 130-дан астам ұлт өкілдері биік 

шаңырақтың астында бейбіт өмір сүріп жатыр.  

    Қазақ елі Тәуелсіздігін алғаннан бері қуатты мемлекет ретінде қалыптасып, 

әлемнің алдыңғы қатарлы еліне айналу жолында талай белестерді бағындырды, 

тамыры тереңде жатқан төл тарихымыздың жаңа беттері ашылды. Осы қысқа ғана 

уақыт ішінде экономикалық және әлеуметтік маңызы зор жобаларды қолға алып, 

әлемдік деңгейдегі іс-шаралардың өтуіне ұйытқы бола білдік. Жаһандық мәселелер 

талқыға түскен ЕҚЫҰ-ның саммиті, Астана экономикалық форумы, 

Инвестициялық форум, Дүниежүзілік ислам экономикалық форумы жас 

мемлекетіміздің мерейін үстем етііп, абыройын асқақтатты. Осындай көшелі 

істердің жалғасы ретінде Қазақстан 166 жылдық тарихы бар EXPO-2017 көрмесін 

өткізуге бел буды. Қазақстан әлемдік қауымдастыққа «Болашақ 

энергиясы»тақырыбын ұсынғаны белгілі.       Еуразияның жүрегі атанған 

Астанамызда Қазақстанның бірлігі жарасымды екенін дәлелдейтін тамаша 

Пирамида – келісім мен ынтымақтастықтың сарайы бой көтергеніне бірнеше 

жылдың көзі болды.  

 

                         Қазақстан – бүгін, міне, жеке отау салтанаты жарасқан, 

                         Бір отбасы, бір туысқан, бір-біріне қарасқан, 

                         Тәуелсіздік астарынан барласқан, 

                          Бір шынардың бұтағындай, күн нұрына таласқан,  

 

- демекші, бүгін міне достықтың туын тіккен, тәуелсіздігін алған Қазақстанымыз 

тіл мәртебесінің де туын биікке көтерген күн. 

        Еліміз Егемендік алған жылдардан кейін көптеген жетістіктерге қол жеткізді. 

Өз тарихымыз, салт-дәстүріміз марапатталынып, Қазақстан                       

Республикасының экономикасы, әлеуметтік тұрмысы тұрақты дамып келе жатқан 

Орта Азиядағы белді, беделді мемлекеттер қатарына қосылды. 

       Осындай Тәуелсіз, көркейген ел ішінде өмір сүріп, сапалы білім алып отырған 

біз, жастар, елдің болашағына жауаптымыз. Мәңгілік елді білімді ұрпақ қана 

жалғай алады. Ендеше, мол білімді ұрпақ – Қазақстан мына – біздер! 
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Кушкумбаева Дильназ 

6 сынып, №5 көпсалалы мектеп-лицей 

Степногорск қаласы Ақмола облысы 

Жетекші:  Аяған Нұржан Алдоңғарұлы 

 

                                     Мен елімнің патриотымын 

 

Әрбір қазақпын деген азамат, ол өз елінің патриоты болуы тиіс деп 

ойлаймын. Сол секілді мен де өзімді патриотпын деп толық айта аламын. 

«Отан отбасынан басталды» демекші. Кішкентай күнімнен ата-анам мені 

мектепке бермей тұрып-ақ, маған әнұранды жаттатқызып, рәміздер дегеніміз 

не екенін, олардың мемлекет үшін маңызы қандай екенін ұғындырып өсірді. 

Осылай менің туған Отаным деген алғашқы патриоттық сезім қалыптасты. 

Қазірде халқымыздың өткен тарихы мені қатты қызықтырады, ол туралы 

оқудан, танып-білуден жалыққан емеспін. Бұның барлығы менің ұлтыма 

деген сүйіспеншілік, оны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сондықтан да 

қазіргі уақытта өзіміз секілді жастар бойында бірінші орында тіліне, еліне, 

жалпы айтқанда өзінің ұлттық құндылықтарына деген құрметі тұруы басты 

міндет деп есептеймін.  

Отан менің барым да бағым да. Отан - әр адамның жүрегіне жылы тиер 

ғажайып сөз. Сан ғасырлар бойы ата-бабаларымыз елін, жерін найзаның 

ұшымен, білектің күшімен қасық қаны қалғанша жаудан қорғап бүгінгі ұрпақ 

бізге жеткізді. Қазақ жері, қазақ елі біздің ата-бабаларымыздың кейінгі 

ұрпақтарға қалдырып кеткен баға жетпес байлығы және асыл мұрасы. Нәзік, 

сүйріктей саусағына ине ұстап, қолаң шашын еркелей тараудың орнына 

қолына суық қару алып елін, жерін қорғауға шыбын жанын шүберекке түйіп 

қаншама ару қыздарымыз ер азаматтармен бірге қан майданға аттанды емес 

пе? Әлия, Мәншүк, Бауыржан сынды аға - әпкелеріміз осы еліміз үшін жанын 

қиюға әзір еді. 

         «Қазақ елін, қазақ жерін тек қазақ қана басқаруы тиіс. Біздің басшымыз 

тек қазақ болсын» деп барша қазақ жастары ұрандап, жүректерінде от лаулап  

алаңға шыққан Ләззат, Қайрат, Жазира сынды жастарымыз осы 

тәуелсіздігіміздің нышаны емес пе? 1986 жылғы оқиға халқымыз ғасырлар 

бойы аңсаған Тәуелсіздікке бастама болды. Қазақ халқының жанашыр 

жастарының арқасында тәуелсіздік күніне де жетті. 

Қой үстінде бозторғай жұмытрқалаған заманда өмір сүріп отырмыз. Әрине, 

мұндай бақыт бізге осындай қиын қыстау арқылы жетті. Өткеніме көз 

жүгіртіп, бүгініммен мақтанып кеудемді қуаныш кернеп, осындай киелі елде 

туып өскенімді барша елге мақтанышпен айта аламын. Әрине өткенді ұмыту 

ол тарихты, тіліңді, ата-бабаңды ұмыту деп түсінемін. Әрбір қазақ баласы 

өзін өз елінің азаматы, қамқоршысы екенін жүрекпен сезінуі тиіс. Сонда ғана 

елінің, жерінің әрбір тасы үшін өзін жауапты сезініп, аяушылық сезімі 
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оянары хақ. Мен өз елімнің қалықтай ұшқан қыран құсымен, сылдырап аққан 

мөлдір суымен мақтанамын. Мен өз елімнің патриотымын деп неге айтпасқа.  

      Мен отанымды, отбасымды сүйемін! Егемен Қазақстанымның өркендеп, 

өсуіне өз үлесімді қосқым келеді. Болашақта Отанымды күллі Әлемге әйгілі 

ету – арманым. Сапалы білім алып, аянбай еңбек етсек, біз келешекте бұл 

белесті де бағындырамыз деп ойлаймын. Мен бұған кәміл сенемін. Өйткені 

аз уақыттын ішінде дамып, барша Әлемге сабақ болды. Бірақ, соның бәрі 

кімнің арқасында? Қазақстанның Тәуелсіздігін алғаннан бері жеткен бар 

жетістіктерін тек бір немесе бірнеше адамның қоржынына байлай алмаймыз. 

Атамекенімізді көркейтуге өз үлесін қосқан көптеген Қазақстанның 

азаматтары мен азаматшаларына үлкен алғысымды білдіргім келеді. Сол 

жоғарда айтып кеткен ұлы тұлғалар жас ұрпақтақтың бойына патриоттық 

сезім ұялатып,елім, жерім деп, Отан үшін отқа да түсуге дайын болды. Менің 

ойымша, қазіргі жастар Тәуелзіздіктің оңай жолмен келмегенін түсініп, 

қаншама азап шеккен батырларымыздың еңбегін ақтау керек екенін 

ұмытпауға тиіс. Егер, Қазақстанның әр азаматы мен азаматшасы осыны 

әрқашан жадында сақтап, Қазақстанның көркеуіне өз үлесін қосса, 

тәуелсіздіктің жалауы мәңгі бейбітшілік өмірдің белгісі боп, адам бойына өз 

Отанына деген жауапкершілікпен қарауына себепші болушы еді. Сондықтан 

да, Қазақстан болашағы ол – кейінгі ұрпақ және еліміздің өркендеуі 

жастардың қолында. Ал мен жастарға сенемін.... 
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Мурзабекова  Лаура 

11 сынып, Тасты-Талды орта мектебі, Ақмола облысы 

Жарқайың ауданы Тасты-Талды ауылы 

Жетекші: Қожамжаров Алмас Жұмабекұлы 

 

                                         Мен- Қазақстандықпын! 

Мен-қазақ, қазақпын деп мақтанамын, 

                                                               Ұранға «Алаш» деген атты аламын. 

                                                          Сүйгенім қазақ өмірі, өзім қазақ, 

                                                               Мен неге қазақтықтан сақтанамын? 

 Сұлтанмахмұт Торайғыров 

 

Иә, мен- Қазақстандықпын. Неге? Себебі менің ата-анам, арғы ата-бабам 

қазақ, осы Қазақстан жерінде туып-өсіп, тамырын тереңге жайған қазақтар. 

Осы  қазақтан тараған ұрпақ болсам, мен қалайша Қазақстандық болмаймын? 

Оның үстіне мен биыл 16-ға толдым. Қазақстанның толыққанды азаматы 

атанып, куәлік алдым.Тәуелсіз, егемен еліміздің мен де бір азаматы екенімді 

сезінудің өзі кеудеме мақтаныш сезімін сыйлайды. 

      Қазір біз оқушымыз. Өз елімізге біздің дәл осы уақытта тигізе алар 

бірден-бір пайдамыз ол сабақты бар ынтамызбен оқу, еліміздің тарихын 

оқып, білу, салт-дәстүрін ұстану және құрметтеу, рәміздерді білу және 

қадірлеу деп білемін. Мен оқитын мектепте әрбір дүйсенбіде жаңа оқу 

аптасын еліміздің гимнін айтудан бастаймыз.Бұл өте дұрыс деп ойлаймын. 

Өйткені осы Қазақстан  Республикасының Мемлекеттік гимнін айтып тұрған 

сәтте менің бойымды еліме деген, Отаныма деген сүйіспеншілік, мақтаныш, 

патриоттық сезімдер кернеп тұрады. Бұл әрбір оқушының басындағы  жай 

деп ойлаймын.Ендеше, осының өзі әрбір баланың бойында өз ұлтына, еліне, 

Қазақстанға деген патриоттық тәрбие беретінінің  көрінісі.Патриот деген 

сөздің өзінде де терең мағына жатыр. Патриот дегеніміз – өз елін, жерін 

сүйетін, мақтан тұтатын, жауынан қорғайтын, тыныштығын сақтайтын 

адам.Мен өз елімнің  патриоты  болғым келеді. Қазақстанды мақтан тұтамын, 

оны  әлемдегі барлық адамдар білгенін қалаймын.Қазақстанның кең байтақ 

даласы, таулары, ормандары, жазықтары, өзендері мен көлдері табиғатының 

әсемдігі жағынан дүние жүзіндегі ешқандай елдерден асып түспесе, кем 

түспейді. Мен ойлаймын: осы өзіміздің Қазақстанымызда  да қаншама әсем 

демалыс орындары бар, сауықтыру орындары бар.Өзге елдерге туристік 
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сапарға шыққанша ең алдымен өз еліңнің кең байтақ даласын шарлап 

шықсаң, әрбір жергілікті жердің  түп тарихымен таныссаң қаншама тарихи 

бай қазынаға тап болар едің. Әрі демалыс, әрі рухани байлық. Өз еліңді  жай 

ғана сүйіп қана қоймай, оның әрбір замандағы тарихын, халық қазынасын 

біліп жүрсең нағыз өз  еліңнің патриоты болар едің. Ол үшін әрине біздің әлі 

білгеніміз бір тоғыз, білмейтініміз тоқсан тоғыз, көп оқып, ізденуіміз қажет. 

             Адамзаттың бойындағы ананың балаға махаббаты, баланың ата-

анасына деген махаббаты, адамның өз еліне, кіндік кескен туған жеріне, өз 

халқына, Отанына деген сүйіспеншілігі мен махаббатын сөзбен айтып, жазып 

жеткізу мүмкін емес деп ойлаймын. Сондықтан да мен өз отаныма деген 

махаббатымды бір ауыз сөзбен сыйдырғым  келеді. Мен-Қазақстандықпын! 
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Раева Жансая 

3  сынып оќушысы 

Тґѕкеріс негізгі мектебі 

Аќмола облысы Шортанды ауданы 

Жетекшісі: Смаилова Жаѕылдыќ Ахметовна 

 

"Баланы ґз тјрбиеѕмен тјрбиелеме, 

ґз ўлтыѕныѕ тјрбиесімен тјрбиеле" 

       (халыќ даналыєы) 

 

       Елбасымыз Нўрсўлтан Назарбаев: "Балаларды Отанды, туєан 

жерді, ґзініѕ халќын сїюге тјрбиелеу - мўєалімніѕ маѕызды міндеті мен 

парызы" деген еді. 

       Патриоттыќ тјрбиеніѕ басты маќсаты - еліміздіѕ тјуелсіздігі. Олай 

болса, біздіѕ Аќмола облысы, Шортанды ауданы, Тґѕкеріс негізгі мектебінде 

јр оќушы ґз ойын еркін жеткізіп, патриоттыќ білім алуымызєа барлыќ жаєдай 

жасалєан. 

 Білім мен тјрбие беріп отырєан мектебімізде халыќ педагогикасы 

арќылы балаларєа патриоттыќ тјрбиелеу жўмыстары жїргізілуде. Јр аптаныѕ 

дїйсенбісінде јнўран айту дјстїрге айналєан. Сабаќта  елімніѕ тўрмысы, јдет - 

єўрпы, дјстїрмен ўштастырылып отырады. 

 Мысалы ўлы ойшыл аќын Абай Ќўнанбайўлыныѕ 170 жасќа 

толуына байланысты ґткен іс шаралар мені ќатты ойєа ќалдырды. Мыѕмен 

жалєыз алысып, халќын жаѕа жолєа мјдениет пен ґнер - білім жолына 

салєанын айтып тауыса алмаймын.  Біз Абай ґмірін їлгі тўтып ґсеміз. 

 Јрине,  Ќазаќстан секілді бейбіт елде дїниежїзі сыйлап 

ќўрметтейтін, ґркендеп ґсіп келе жатќан мемлекетте ґмір сїргеніме мен еш 

ґкінбеймін. 

 Елбасымыз Нўрсўлтан Јбішўлы Назарбаевтыѕ халыќќа, барша 

ќазаќстандыќтарєа ґлшеусіз еѕбегіне де тоќталып ґтсем. 

    Мыѕ тоєыз жїз тоќсан бірінші жылдыѕ 16 желтоќсанында еліміз 

Тјуелсіздігін жариялады єой. Елдіѕ тўѕєыш Президенті болып Н.Ј.Назарбаев 

сайланды. Ќазіргі уаќытта Ќазаќстанмен 100-ден астам ел достыќ ќатынас 

орнатты. 1992 жылы Ќазаќстан жер бетіндегі бейбітшілік пен ќауіпсіздікті 

ќамтамасыз ету їшін келісім шартќа ќол ќойды. Мен  тјуелсіз елімді 

сыйлаймын. Сондыќтан ґз Отанымныѕ тарихын,  тілін, салт - дјстїрін сїйемін.

 Биыл тјуелсіздік алєанымызєа жиырма бес жыл толады.Тіл мен 

Тјуелсіздік егіз деп ойлаймын. Еліміз Тјуелсіздік алєаннан бері жїргізіліп 

келе жатќан тіл тўєыры  ќалыптасты емес пе? Тіл адам мен адамды, ўлт пен 

ўлтты табыстыратын ќўрал емес пе? Біз Астана ќаласынан 30 шаќырым 

жерде Тґѕкеріс бекетінде тўрамыз. Ауылда ґзге ўлт ґкілдері: украин, орыс, 
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неміс халќы  ќоныстанєан. Тіпті мектепте де білім алу екі тілде жїреді. 

Орысша жјне ќазаќша. Кґршілермен де тату тўрамыз, тіпті орыс ўлтыныѕ ата 

– аналары кішкентай балаларын ќазаќ балабаќшасына беріп жїр. Бўл меніѕ 

ойымша халыќтар арасында достыќ, ынтымаќ, береке мен бірліктіѕ орнаєаны  

деп тїсінемін. 

     Меніѕ ўстазым бастауыш сынып мўєалімі Смаилова Жаѕылдыќ 

Ахметќызы їнемі бізге осы мектепте алєаш ќазаќ сыныбын 2003 жылы  

ашќанын айтып отырады. Ол кісі ашќан ќазаќ сыныбы ќазір тоєыз сыныпќа 

дейін ґскен. Кездесу ґткізгенде ўстаз бўл іс меніѕ Тјуелсіздікке ќосќан бір 

їлесім дейді. 

 Отбасымыз - шаєын Отан. Меніѕ Отаным - тјуелсіз 

Ќазаќстан.Тјуелсіз ел болу біздіѕ ата - бабаларымыздыѕ да арманы болатын. 

Мен ґзімді ґте баќыттымын деп есептеймін. Мен алєашында не жазарымды 

білмедім. Јрі - бері ойландым. Жазушы аталардыѕ жазєан шыєармаларын 

оќып таныстым. 

 Елімніѕ байлыєы ґте бай . Оєан: аѕдарын, ќўстарын, шґптерін, 

ґзені мен кґлін жатќызамын. Атам бїркіт жайлы јѕгімелер айтып отырады. 

Бїркіт киелі ќўс, ата-бабамыз да бїркітті жаќсы кґрген. Сондыќтан Туымызєа 

бїркіттіѕ суретін салєан шыєар деп ойлаймын. Ґз Отанын сїймейтін адам жоќ 

шыєар...   Јжем: "Отан їшін отќа тїс кїймейсіѕ" - деп жиі айтады. Мен де 

Отанымды ќорєаєым келеді. Јттеѕ... ќыз баламын єой. Астана ќаласына жиі 

барып Парламент їйі,  Аќ орда,  Хан шатыр мен Думан,  Бјйтеректерді кґріп 

ойєа ќаламын. Шынымен шетелден несі кем?- деп. Думанда болєанда кґп 

ойнадым, іші јдемі екен. Кґп ойыншыќтар бар. Думаннан мен кґрмеген 

балыќтарды кґрдім. Маєан ќатты ўнады. 

 Ќазаќстанєа меніѕ естуімше шетелден кґп ќонаќтар келеді. 

Елбасымен кездесіп, жиналыс ґткізеді, аќыл сўрайды. Бір таѕ ќалатыным 

біздіѕ Елбасы ќонаќтарды кїліп ќарсы алады, мен оны теледидардан кґремін. 

Кейде таѕ ќаламын: ол кісі бізді ќалай басќарады?- деп. Себебі біз ґте кґппіз 

єой. Мен Астанаєа барєанда Елбасыны кґріп ќаламын ба? - деп кґп ќараймын. 

Ол кісі де ауылда туып, ауылда ґскен жоќ па ? Біраќ кґп оќып еѕбектенді єой. 

Мен де ґскенде Президентпен кездесіп, јѕгімелескім келеді. Мен соны 

армандаймын. Ол їшін жаќсы оќуым керек. Ол кісі ауырмасын деп тілеймін. 

Келешекте меніѕ ауылым да јсем ќалаєа айналады. 

 Јрбір ќазаќстандыќ ґз елі їшін маќтанады деп тїсінемін. Отан біз 

їшін оттан да ыстыќ. Атам мен јжем: "Отанымыз тыныш болсын" деп жиі 

айтып отырады. Отаным мен отбасымыз тыныш болса екен деп тілеймін. 

Сабаєымды жаќсы оќып, туєан жерімніѕ дамуына їлес ќосып, аянбай еѕбек 

етемін. Егемендігіміз мјѕгі болып, кґк туымыз кґкте желбірей берсін. Јрќашан 

балаларды ќуанышќа бґлейтін Отаныма бас иемін! 
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Смагулова Аружан 

10 сынып, «№8 орта мектеп 

жанындағы интернатымен» КММ 

Ақмола облысы   Атбасар қаласы 

Жетекшісі: Қазымбек Индира Қуанышбайқызы 

 

Тәуелсіздікке – 25 жыл 

Тәуелсізбін! Бар ма мұң? 

Тәйелі болсын талғамым! 

Өркені өссін қазақтың – 

Осы- менің арманым! 

Н.Ә.Назарбаев 

 

Қазақ елі, қазақ жері  қашанда өз тарихын – өзі жазған көреген 

халықтардың бірі де, бірегейі. Тасқа қашап жазарлықтай тарих қазақ жерін 

ешқашан айналып өткен емес. Қазақтың  басына бақ  біткені, осыдан аттай 25 

жыл бұрын еліміз өз алдына дербес ел атанып, өзге елдермен терезесі тең, 

керегесі кең болған күн еді. Осындай бақ исі қазақтың маңдайына біткен күні 

еңкейген қарт пен еңбектеген баланың да қуанышында шек болмаған. Бұл 

күні кеудеде «қазақ» деп соққан жүректердің бұлқынған күн, тамырдағы  қан 

бойға сыймай тулаған күн. Елімізде бұл қуаныштың болғанын шет елдерде 

қуана құптаған. Еліміз егемендік алғаннан кейін өзінің тұңғыш Елбасын ақ 

киізге отырғызып хан сайлады. Сөйтіп, қазақ перзенті Нұрсұлтан Әбішұлы  

Назарбаев қазақ елінің президенті болып сайланды.  

Қазақ елінің болашағын өз қолына алып, барша қазақ жерінің ертеңі 

үшін жанын құрбан ететін Нұрсұлтандай асыл тұлға бізге керек еді.Үш 

жүздің басын біріктірген Абылайдай болған Нұр аға күні бүгін ел бірлігінің 

мызғымас тірегіне айналды.Ол өзінің барлық өмірін осы елмен 

байланыстырды.Өзінің барлық күш-жігерін осы елді дамытуға сарп етті. 

Еліміз дербестік алғаннан кейін өзінің рәміздерін дүниеге әкелді. Төл теңгесі 

де дүниеге келіп, қолданысқа енді. Сол күндерден бастап Тәуелсіз еліміз 

қарыштап дамып, кеңге құлаш жайды. Осы жылдар ішінде Оңтүстік 

астанамыз Солтүстікке көшіп Елордамыз Астана қаласы болды. Астана 

күннен-күнге асқақтап, халқы жағынан да, өркендеу жағынан да көпке үлгі 

болды-десек артық айтқандық емес! 

Осы уақыттарда еліміздің мерейін көтеретін талай жайттар болды. 

Экономика мен саясаты дамыған үлкен елге айналды. Білім беру саласы мен 

денсаулық сақтау салалары да күннен-күнге даму үстінде.  Айтулы даталар 
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мен мерекелер де өз дәрежесінде өтіп жатқаны да көңілге медеу. Талай 

саңылақтарымыздың мерей тойлары тойланып, қазақ өнері де талай асуларға 

қанат қақты. Спортшыларымыз да қанжығаларына  бірнеше жүлделі орындар 

байлап, көк туымызды шет елдерде де желбіреткені соның айғағы.  Ел 

Тәуелсіздігін талай ақын жырға қосып, талай жазушылар еркіндікті өз 

шығармаларына арқау етті. Иә, еліміздің тәулесіздігі-баға жетпес қазына. 

Осынау баға жетпес мұраны көздің қарашығындай сақтап, кейінгі ұрпаққа 

мирас етіп қалдыру бүгінгі аға ұрпақ өкілдерінің парызы.  

  

«Ұлтарақтай болса да, ата қоныс жер қымбат, 

Ат төбелдей болса да, туып өскен ел қымбат», 

 

 - деп батыр бабаларымыз осынау жерімізді талай қанқұйлы 

замандарда, небір зобалаңнан, аласапырандардан құтқарып бізге бүгінгі 

бейбіт күнді тарту етті.  

           Сонау хан мен қара заманынан бастап, осындай еркін де бейбіт өмір 

әрбір адамзат баласына арман болғаны ақиқат. Ата-бабаларымыз «Ақ 

найзаның ұшымнен, ақ білектің күшімен» елімізді осындай бақытқажеткізді. 

Және осынау қиын жолда талай боздақтар құрбан болды.  Дегенмен, ата-

бабаларымыздың арман еткен Тәуелсіздігіне қол жеткізіп, талай адуынды 

елдердің алдына шығып, талай алпауыт мемлекеттермен бәсекелесе 

алатындай мәртебеге жеттік. Қазақстанды әлем таныды, көптеген 

мемлекеттер қазақ елінің  өздерімен бәстесе алатынына кәміл сенді.  

           Қазақстан мемлекетіне деген оң көзқарастары қалыптасып, талай 

додаларда қазақтың жұлдызы жанғанына куә болды. Мен де өз елімнің 

қарыштап дамып жатқанына бала жүрегіммен қуанып, соған марқаямын. Өз 

елімнің, туған жерімнің алдағы уақытта да еңсесі биіктей беруін қалаймын. 

Ол үшін мен де үлес қосқым келеді. Сондықтан  мен бүгін сабағымды жақсы 

оқып, елімнің ертеңіне  жарайтын азаматша болуға тырысамын. Елімнің 

осынау жетістігіне менің де бала жүрегім қатты қуанады. Осынау 

қуанышымды мына бір жүрек жарды жыр жолдарымен жалғастыра кетейін:   

  

Қазағым менің, көрген ғой талай зобалаң, 

Ата-бабалар елімді сонда қорғаған. 

Талай боздақтар шейіт болса да, мойымай, 

Қазақтың бағын жандыруды тек ойлаған. 

  Атам қазақ имеген жанға басын, 

  «Көрегендік қанында»-деп таңданасың. 

  Нұр ағамыз қазақты өрге сүйреп,  
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  Абылайдың ақ жолын жалғағасын. 

   Жиырма бес жыл еркіндік алғаныма, 

   Қазақтың бақ жұлдызы жанғанына. 

Астана «бақ орда» боп қазағыма, 

Дүйім жұрт оған күнде таңдануда. 

  Жиырма бес жыл еркіндік алғаныма, 

  Тәубе айтамын, қайғысыз таңдарыма. 

  Аналар мен балалар тыныш ұйықтап,  

  Қайғысыз-қамсыз таңдар жалғануда. 

   Жиырма бес жыл еркіндік алғаныма, 

   Талай арман-арманға жалғануда. 

   Мақсат, тілек дегенім қабыл болып, 

   Бақыт құсы әлемге жар салуда. 

  Жиырма бес жыл еркіндік алғаныма, 

  Қазақтың бақ жұлдызы жанғанына. 

  Ұлдары ұлықты боп, қыз қылықты,  

  Сенемін, ата жолын жалғарына. 

   Жиырма бес жыл еркіндік алғаныма,  

   Қазақты әлем танып, таңдануда. 

   «Жасаған жар боп»-менің қазағыма, 

   Тәуелсіздік мәңгілік орнасын да. 

  Жиырма бес жыл еркіндік алғаныма, 

  Көк байрағым желбіреп тұрғанына. 

  Исі қазақ бұл күнді кие тұтып, 

  Бейбіт таңдар жалғансын таңдарыма. 

   Тәуелсіздік-бұл жырдың алдаспаны, 

   Тәуелсіздік-тарихтың жалғасқаны. 

   Төрткүл дүние танысын, мойындасын,  

Қазақтай жаны қайсар марғасқаны, 

 

- деп осынау шығарманы қортындылағым келеді. Мен де 

бүгін елімнің жетістігін жырға қостым. Елбасымыз ойлана жүріп уығын 

қадаған, халқымен кеңесе жүріп керегесін керген Тәуелсіз қазақ жері жасай 

берсін! Тәуелсіздіктің жиырма бес жылдығында жеткен жеңісіміз осындай 

болса, келер жылдарда да қазақ жері «толағай табыстарға жетіп, толайым 

олжаға кенелсін» - деп тілеймін!!! 
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Тайжанова Мадина                                                                  

  6 сынып, №5 көпсалалы мектеп-лицей 

Степногорск қаласы 

Ақмола облысы 

   Жетекші: Аяған Нұржан Алдоңғарұлы 
 

Мен өз елімнің патриотымын 

 

        Шіркін, дарқан менің елім-ай! Жусаны хош иіспен толған тұтас кең 

далам, асқар тауым, көк аспанның арасындағы жарқыраған күнім, жылқыда 

шапқан казақтың қара домалақ баласы, сумен ағып жатқан өзен ағысы, 

осының бәрі менің Алаш елім! Мен өз елімді мақтан тұтамын. Елімнің Ата 

Заңы, көз тартпас желбіреген көк туы, елтаңбасы және әнұраны, құлаққа 

жағымды ұлттық аспабы, мың бұралған өнерлі билері, дауысы әншілері, 

қызыл тілді ақындары, үстел үсті толған тәтті әрі, дәмі кетпес тағамдары, 

көркем ғимараттар, қызыққа тоймас ойындары, жүрекке жылыуын ұялатқан 

Алланың үйі, қазағымның асыл тілі, табаны жерге тимеген тұлпар аттары, 

ержүрек батырлары алаш халқымыз бар.  

        1995 жылы 30 тамызда Қазақстан Республикасының Конституция (Ата 

Заңы) қабылданды. Ата Заң дегеніміз – қоғамдық және мемлекеттік құрылыс 

негіздерін, мемлекеттік органдар жүйесін, олардың түзілу реттілігі мен 

қызметін, азаматтардың құқықтары мен міндеттерін айқындайтын 

мемлекеттік заң. Бізде Конституция болмаса, онда бізде осындай 

қонақжайлы, сыпайы, мейрімді әрі, батыл ел болмас еді. 

        Көз тартпас желбіреген көк туымыз және елтаңбамыз бар. Біздің туымыз 

өте әдемі. Мың ту ілініп тұрса да, мен өз мемлекеттік туымды бірден тауып, 

тамсана қарап тұрамын. Ал, елтаңбаны айтататын болсақ, маған елтаңбада 

бір ұнайтыны оны көріп қалсам бірден қазақ халқының өмірін елестетемін. 

Әнұранды патриотизм сезімімен орындау керек. Бұл патриоттық сезімді 

ұлғайта түседі. 

        Қазағымның ұлттық аспабы, әні, биі толған өнер. Өмірде ерекше орын 

алатын ұлттық аспабы – домбыра. Домбырамен күй тарта отырып адамдар 

өзінің ішкі сезімін, толғауын білдіре алады. Домбырадан да басқа аспаптар 

бар. Олар өте көп. Мысалы, шертер, асатаяқ, дауылпаз, жетіген, желбуаз, 

қылқобыз, қоңырау және т.б. аспаптары бар.  

        Әндер және әншілер. Қазақ халқында әндер және әншілер жеткілікті. 

Мысалы, Роза Рымбаеваның әндері: «Әлия», «Ақ тілек», «Атамекен», «Бір 

бала» және т.б. 
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        Қазақстанда балалар билеуді жақсы көреді. Жастайынан бастап билейді. 

Менің ойымша, біздің ұлттық биіміз, Ол – «Қара жорға». Өйткені, көбі қазақ 

биінде осы биді көрсетеді. 

        Иә, сөзге аса құрметпен қараған қазақ халқы «Өнер алды – қызыл тіл» 

деп бір ауыз сөзге тоқтаған. Біздің халқымызда ақын, жыраулар бар. 

Олардың бірі – Жамбыл Жабаев. Жамбыл Жабаев атақты Сүйінбай 

Аронұлының шәкірті. Жамбыл атамыз өсиет, терме, өнегелі толғау, ұзақ 

дастандар жазды. 

        Қазақ асханасында тілден дәмі кетпес тәтті тағамдары бар. Әрине, біз 

сүйіп жейтін тағамымыз ол – бешбармақ. Бешбармақтан да басқа тағамдар 

жетіп артылады. Палау, бауыр, құйрық-бауыр, шұшық, қарта, қазы, т.б. 

тағамдар бар. 

        Біздің Қазақстанымыздың бас қаласы – Астана. Астанада көркем 

ғимараттар бар. Барлығына ұнайтын – Бәйтерек, содан соң Ханшатыр, 

Пирамида, Ақорда, көптеген басқа да ғимараттар бар. Тек Астанада емес 

басқа қалаларда да бар.  

        Қазақтар өте көңілді халық. Олардың да ұлттық ойындары бар. Маған 

қатты ұнайтын ойын – тоғыз-құмалақ. Ол өте қызықты әрі, ойлау қабылетін 

жақсартады. Қазақ халқының ойындары: асық, қыз қуу, қазақша күрес, бәйге 

және т.б. қызықты ойындары бар. 

        Жеті қазынаның бірі – жүйрік ат. Ер жігіттің жүйрік аты – қанаты. Біздің 

бірінші қолға үйреткен жануары жылқы. Біздің батырларымыз елді қорғау 

үшін астына серігін бірге алып жүретін. Ат батыр да ғана емес, әр адамда 

болуы мүмкін. Мысылға алсақ, Ақан серінің өзінде Құлагер атты серігі 

болған. 

         Міне, мен осы үшін елімді жанымдай қатты сүйемін. Мен елімнің – 

патриотымын!  
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 Тасбулатова Аруна 

                                                                  9-сынып «№8 мектеп жанындағы 

интернатымен» КММ» 

                                                              Ақмола облысы  Атбасар қаласы           

 

                            Тәуелсіздігімізге 25-жыл 

 

Біз елімізбен мақтанамыз. Мыңдаған жылдық тарихы бар  қазақ елі 

еркіндікке жету үшін қаншама қиын-қыстау кезеңдерді бастан кешірді. Бұл 

еркіндік оңайлықпен келген жоқ.  Біз тәуелсіздік алып, өсіп, өнудеміз.Еліміз 

тәуелсіздік алып, ел болып есін жинап, жоғын жоқтап, барын базарлаған, 

асылын ардақтаған Ұлы елге айналды. Бізге әрқашан үлгі болып келген 

Еуропа елдеріндегі атыс-шабыс, төңкерістерге қарап еліміздегі тыныштық 

пен тұрақтылық, экономикалық даму, ұлтаралық татулық: осының бәрі 

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының сындарлы саясатының жемісі деп 

білеміз. 

Тәуелсіздіктің алғашқы кезінен бастап бүгінгі шаңырағы биіктеген, 

әлем таныған мезгілге дейінгі басымыздан өткерілген сан алуан оқиғаларға 

куә болып, қаншама құнды деректерге қанығасыз. 

   Абылай хан дүниеден озар алдында Бұқар жыраумен қоштасып 

жатты: «Қанша жыл өмір сүріп, жасағанымнан не пайда, қазақтың арқасын 

тамға, аузын нанға сүйегенім жоқ, бұл бір. 

Ақбозаттың құнын ер құнына теңегенім жоқ,бұл екі. Мылтығымның 

құнын екі ердің құны дегізгенім жоқ,  ұста мен етікшінің құнын қатын 

құнымен бір бәс қылып, жарты құн дегізіп кесім кестіргенім жоқ, мұным үш. 

Осы үш арман бойымда кетті» деген екен. 

 Абылайдың осы үш арманының ар жағында үлкен философиялық ой, 

даналық тұжырым бар. Бұл оның қазақтың басын біріктірсем, яғни «Мәңгілік 

Ел» етем дегенін, ел болашағын тереңімен ойлағанын пайымдатады. Осы 

Абылай арманы Елбасы Н.Назарбаевтың бастауымен Қазақстан егемендік 

алғаннан бері соңғы 25 жылдан астам аз уақыттың ішінде орындалып келе 

жатқанының куәсіміз. Кезінде түркі жұрты қағандары «түнде ұйықтамай, 

күндіз отырмай, қара терін төгіп, қызыл қанын ағызып» Мәңгілік Елдің 

іргесін қалап кетсе, дәл осыны жаңа  дәуірде, Елбасымыз Н.Назарбаев ХХІ 

ғасырдағы «Мәңгілік Ел» идеясы тұрғысында, іс жүзінде тарихи 

сабақтастықта жалғастырып отырғанын атап өтсек артық кетпейміз.  Оған 

Елбасының кешегі Жолдауындағы « Мен Мәңгілік Ел ұғымын ұлтымыздың 

ұлы бағдары- Қазақстан -2050» Стратегиясының түп қазығы етіп алдым» 

деген сөзі айшықты айғақ. Бұл –ел өміріндегі ерекше бір белес. Өйткені ол 

барша қазақстандықтардың өміріне,болашағына қатысты мәнді құжат. 

Ертеінің бағытын, жүретін жолын, өсу жолын мұратын білген елдердің 

қандай жеңістергежеткеннен тарихтан білеміз. Біздің еліміз тәуелсіздігіне 
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енді қол жеткізіп жатқанда алдағы 30 жылын ойласа, енді жүрісін дұрыстап, 

тынысын жөндеп алғанда Мәңгілік Ел деген мұратты алға қойып отыр. 

Елбасының батыл міндеттер белгілеуін айрықша құбылыс деп 

бағалағанымыз абзал. Елбасы аузынан шыққан Мәңгілік Ел – қалыптасқан 

әрі қуатты мемлекетіміздің жарқын болашағы, ал қазақ елі атауы – 

республика  халқының біртұтас әрі кешенді  арманы мен аңсары, мақсаты 

мен мүддесі дер едім. 

  «Жүз жылдығын ойлаған – адам тәрбиелейді» дейді халық даналығы. 

Мәңгілік Ел іргетасын берік ететіндер – озық ойлы, жоғары мәдениетті, 

отансүйгіш жастар, яғни  біздерміз. 

Жаңашылдықтың жаршысы, еліміздің ертеңі, мемлекетіміздің жарқын 

болашағы-жастар. Олардың жан дүниесі жігерге толы, еңбекке ынталы, 

жақсылыққа құмар. Ең бастысы, қазіргі қазақ жастары-дамыған 

мемлекеттермен терезесі тең егемен елдің еркін ұландары екендіктерін терең 

ұғынатын үлкен қозғаушы күш. Сондықтан, жастардың рухани дамуы мен 

кәсіби даярлығына, шығармашылық мүмкіндігін жүзеге асыру барысында 

жағдайлар жасалуда. Бұл орайда Ұлт Көшбасшысының тікелей 

тапсырмалары мен бағдарламаларының басым бағыттарын жас ұрпаққа 

арнаған. Бұл мемлекет пен ұлт болашағы жастармен тікелей байланысты 

екендігін айқындайды. Ұлттың кемел келешегіне, бүгінгі жас ұрпаққа міндет 

етіп қойған ең үлкен жауапкершілік-сананың түзу жолмен қалыптасуы және 

білімділік. Ал, жан-жақтылық жасампаз елдің жастарына тән. Елбасымыздың 

сенімін ақтап, болашақтың қалыптасуына бір кісідей атсалысу-жас ұрпақтың 

абыройлы міндеті. Соған орай Елбасының жастар жөніндегі Жолдауда 

айтқан ұсыныстарын толық қолдаймын. Ізденгіш жастардың бастамаларына 

жол ашып беру идеясы - ғылым мен білімге құштар, өзіндік пікір 

қалыптасқан жастардың ортасын толықтырады. Білім мен білік сынға түскен 

ортада көшбасшылыққа деген ұмтылыс қашанда жоғары. Ал, қазіргі 

заманауи әрбір жас-өзін көрсетуге, ортада өзіндік орнын қалыптастыруға 

құштар. Себебі заман талабы осылай. «Мәңгілік Ел» жобасы бағы мен бабы 

келіскен жастарды ұлтының мүддесі үшін қызмет қылуға шақырады. Қазақ 

елі әрдайым баласының бетінен қақпай, қолынан жетелеген. Бұл жолы да 

жастар-сеніммен тапсырылған істі лайықты орындауға тиіс. Бұл күнде, 

мемлекет пен ұлт болашағы келер ұрпақтың қолында екенін естен 

шығармастан, келешек ұрпаққа саналы тәрбие беріп, бойына жақсы 

қасиеттерді сіңіру басты мақсат.  

«Бәсекеге қабілетті, дамыған мемлекет болу үшін, біз, сауаттылығы 

жоғары елге айналуымыз керек. Қазіргі әлемде жай ғана жаппай сауаттылық 

жеткіліксіз болып қалғаны қашан. Елбасы «Біздің жастарымыз оқуға, жаңа 

білім мен ғылымды игеруге, жаңа машықтар алуға, білім мен технологияны 

күнделікті өмірде шебер де тиімді пайдалануға тиіс. Біз бұл үшін барлық 

мүмкіндікті жасап, ең қолайлы жағдайлармен қамтамасыз етуіміз керек» 
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деген қанатты сөзін басшылыққа алып, еліміздің жарқын болашағы үшін 

аянбай қызмет етуіміз керек. XXI ғасыр Қазақстанның «Алтын ғасырына» 

айналуына ат салысуымыз қажет деп білемін. Ұрпағы білімді халықтың 

болашағы бұлыңғыр болмайды.  

Қорыта айтсақ, Қазақ "Елу жылда ел жаңа, жүз жылда қазан" деп тегін 

айтпаса керек. Елуіңіз не, мінеки, жиырма бес жылда адам сенбестей 

өзгеріске түстік, еліміз жаңарды, санамыз жаңғырды, әлемді таныдық, әлем 

бізді таныды. Денсаулық сақтау, білім беру халықтың әл-ауқатын арттыру 

салаларында да зор табыстарға қол жеткіздік.Сондада  оның іске асырылуы 

үшін көптеген үлес қосып жатырмыз.  

Қазақстанда көп ұлттың тұруы қуанышты, бірақ әркімнің көңілін таба 

білу қиын жағдай болуы керек. Бес саусақ бірдей емес қой, сол сияқты әр 

ұлттың өз өзгешеліктері болады. Оны түсіне білу керек. Әр ұлт адамын 

құрметтеп, ешқашан деңгейлерін түсірмеу керек.  

 

Әр ұлттың ортақ үйі, 

Туып өскен кіндік жері, 

Желбіресін туы биік 

Қазақстан самға мәңгі, 

 

 - деп ешқашан аспанымызды қара бұлт жаппасын. Өзара ұлтаралық 

достастық жойылмасын, туы желбіреп, Қазақстан жаңара берсін, қиын-

қыстау кезеңді бірге өткеріп, елімізді, жерімізді сақтап қала алдық, 

келешекте достықты да жоғалтпай, қуанышымызға қуаныш қосыла берсін! 

 

Сүйіп өсем білімді, 

Мәңгілік елімді. 

Елім үшін әрдайым, 

Қадам басам сенімді. 

Ата-бабам қолдасын, 

Елімде жетім болмасын. 

Самғай бер алға жас қазақ, 

Қанатың мәңгі талмасын. 

Арайлап атсын әр таңың, 

Жасай бер, Қазақстаным! 

 

-деп өлең шумақтарымен, ойымды қорытындылап аяқтаймын. 
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Хамитова Лиза 

10  сыныбы №5 көпсалалы мектеп-лицейі 

Степногорск қаласы, Ақмола облысы  

Жетекшісі: Ережепова Гүлбира Батырқызы 

 

 

Жарқырай шыққан әрбір күн... 

Тәуелсіздік, тәуелсіздік, тәуелсіздік ... 

 

 Бұл тақырып, бұл ұғым маған бұрыннан белгілі. Алдын да  дәл осы 

тақырыпқа көптеген шығарма жазғанмын, мінеки, бүгін де жазудамын. 

Әрине, бұл өлмейтін тақырып болғандықтан, тәуелсіздік туралы үздіксіз жаза 

беруге болады. Бұл тақырыптың мәнін ашу үшін сонау тарихқа көз жүгірту 

керек сияқты. «Бүгінгі кезді түсініп-түйсіну үшін  өткен кезге көз жүгірту 

керек», - дейді Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Ал енді 

тарихымыздың сарғайған парақтарын ақтарып көрейік: ежелден біздің ата-

бабаларымыз  ешкімге  соқтықпай жай жатқан ел еді, дегенмен жеріне жау 

тисе, найзасының ұшына үкі тағып, ешкімге басындырмайтын ел болды. 

Ұлдарын құл, қыздарын күң етпеген халық болды. Айталық, сан ғасырлық 

тарихымызда ел тағдырын өз тағдырынан биік қойған азаматтарымыз көп 

болды. Олар шырылдап шыбын жанын шүберекке түйіп, қасық қаны 

қалғанша, жаумен соғысып, бізге осы Тәуелсіздікті сыйға тартты емес пе?! 

Мен білетін – Күлтегін  мен Тоныкөк. Олар – батыр, қолбасшы. Өздерін 

бала кезден жауынгер ретінде танытты. Күлтегін бала жастан сарбаздар 

қатарында тұрған. Былай ойлап қарасақ, бала деген он жасында доп қуып 

жүреді емес пе, ал Күлтегін сол жаста ел қамын ойлап, ат үстіне қонған 

батырлардың басшысы болды. Осының бәрі біздің еркіндігіміз, біздің 

болашағымыз үшін еді. Күлтегін өз жерін ерлігімен, батырлығымен қорғаса, 

Тоныкөк өзінің даналығымен қорғады. Осы екі тұлға  «қазақ жері»  деген 

қайнар бұлақтың басын ашып кеткендер! Ал Тұмар патшайым. Ол туралы 

сөз бөлек. Шашын төбесіне түйіп, қыз да болса, батыр жүрегімен «Маған 

туған жердің бір уыс топырағы да қымбат!.. – деп шырылдап, өз Отанын 

қорғай білген батырларымыздың бірі.  

 Содан бертін келе Жәнібек, Керей, Есім хан, Қасым хан, Тәуке хан 

және Абылай секілді небір ардагер хандардың  жаугершілік замандағы 

тапқырлығы, болашақты болжай білген кемеңгерлігі, халықты біріктіріп бір 

тудың астына жию – ол құдіреті күшті басқару жүйесі болатын. Меніңше, 

қазақ хандығы шаңырақ көтергеннен бастап, өмір сүрген төрт ғасыр ішінде 

бұл хандық Еуразия даласындағы АЛЫП мемлекетке айналды. Әрі еш 

жерде болмаған демократиялық қоғам орнатты. Ал онда «жаным арымның 

садағасы» деген текті де жаужүрек жұрт мекен етті. Мұндай Ұлы 

мемлекеттің алыптығына басқа елдер қызғанышпен, арманмен қарады.  
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 Енді билер туралы сөз бастасам, өзімді тоқтата алмай қаламын ба деп 

қорқамын. Үш бидің қатысуымен жасалған «Жеті жарғы» - ел  бірлігін 

сақтауға негіз болған заңдар жиынтығы. Менің ойымша, елде тәртіп пен 

қағида болмаса, ел бүтіндігі жойылады. Елде алауыздық, рулар арасында 

тартыс туады. Ел ыдырап жатса, егемендіктен айрылып, басқа елдердің 

жемтігіне айналуы еш нәрсе емес. Сол себепті  ел басқарған хандардың билігі 

бір төбе де,  қазақ билерінің  дана ойларының мәні бір төбе.  

 Ұшқан құстың қанаты талатын осынау ұлан ғайыр жерімізді 

батырларымыз ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен қорғап келді. Бұл 

батырларымыздың бірін білсек, бірін біле бермейміз. Ал кейбір 

батырларымыз қаруын иығына асынып, жауға шабумен қатар, оларды 

рухтандырып жыр-толғаулар да шығарды. Олар Қазтуған, Шалкиіз, 

Доспамбет, Ақтамберді, Үмбетей, Жиембет, Бұқар жырау. Батыр-

жыраулар жыр айту арқылы айқас алдында жауынгерлердің рухын көтеріп, 

қолбасыларға мадақ жырлар арнаған. Өз Отаны үшін жанын пида етіп, 

соғыста қаза болу бұлар үшін қасиетті өлім болып саналды.  

  Біздің қазақ халқы үшін ең бастысы – еркіндік пен бостандық. Өз 

өмірін осы бостандық пен еркіндікке арнап, ел өмірі үшін жанын қиған 

қазақтың соңғы ханы Кенесары есімі ел есінде ар-намыстың, 

қаһармандықтың, хас батырлықтың белгісіндей.  

 Ұлт-азаттық қозғалыс  тым ұзаққа созылды. Ал Исатай мен 

Махамбет, Сырым бастаған көтерілістер – тәуелсіздік үшін күрес 

көпіріндегі тәуелсіздікті аңсаған,  бірақ қолдары жете алмаған тарихи 

оқиғаның бір шындығы. Исатай кім, Махамбет кім? Менің ойымша, Исатай – 

жаудан жанын аямайтын, жауласса қолдың алдында жүретін, қашса артында 

болатын жаужүрек батыр, артынан көпті ертетін сәуегей басшы. Ал 

Махамбет – бастан-аяқ Исатайдың қасында жүрген қанды көйлек жолдасы, 

жаумен жауласып, даумен дауласып, өлімге басын қиған нар тұлға азамат. Ал 

Мен – сол батыр-ақын Махамбеттің шөбересі боламын. Руым – Беріш, Он екі 

ата байұлынанмын. Мен де сол аталарымның жолын қуып, шыншыл, 

турашыл, елімнің нағыз патриоты болғым келеді. Елім туралы бір кемшілік 

айтылып жатса, жаным шырылдап, солармен шайқасуға дейін барамын. 

Меніңше, ол қанда бар қасиет рух қой!.. Ал менің аталарым «халық қозғалса, 

хан тағында тұра алмайтынын дәлелдеген батырлар! Міне, осы аталарымның 

арқасында бүгін тәуелсіздіке қол жеткіздік.  

 Шоқан, Ыбырай, Абай қоғамдық сананың үш мәнді саласы бойынша 

ой өрбітіп, қылыштан гөрі қаламның қуатты екенін дәлелдейді. Олар 

халқымызды білімге шақырып, көзін ашып, көкірегін оятуға барынша күш 

жұмсады.  

 Кеңестік кезең тұсында да еркіндікті, тәуелсіздікті көре алған жоқпыз. 

Сталиндік әміршілдік-әкімшілік жүйе қазақ даласына ақылға сыймас небір 

керемет эксперименттер жасады.  
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 «Алаш туы астында Күн сөнгенше сөнбейміз!» -деп ұрандап шыққан 

азаматтарымыз Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов, Міржақып 

Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Мұстафа Шоқайлар сияқты ұлт зиялылары 

автоном мемлекет құруды басты мақсат етті. Дегенмен олардың арманы іске 

аспады. Қыршыны қиылғыр Қызыл империя  алаш туы астына біріккендердің 

бәрінің көзін жойды.  Сүттің бетіндегі қаймақты жойсаң, сүт майлылығынан 

айрылады, сол сияқты қазақтың бетіндегі қаймағының көзін құрту – қазақтың 

келешегіне балта шабумен тең еді.  

 Қызыл империя не істемеді десеңізші?! 1932-1933 жылдардағы қолдан 

жасалған ашаршылық, 1936-1937 жылғы қырғындар әдейі істелінді.  

 Тағы да бір эксперимент. Семейде атом бомбасының полигонында 

қазақты тағы да сынақтан өткізді. Не деген керемет жою саясаты десеңізші!.. 

Бәрі шебер жасалынған әдістер.  Оның зардабын әлі де көрудеміз, алдағы 

уақытта да көре береміз.  

 Осындай нәубеттің ең сұмдығы 1986 жылы желтоқсан оқиғасы болды. 

Алаңға топ жарып шыққан азаматтардың қайсар үні, қазақ қыздарының 

қайратты қимылы тәуелсіздіктің туын желбіретті. Ал бұл тәуелсіздік біздің 

ел үшін өте қымбатқа түсті. Міне, сондықтан найзаның ұшымен, намыстың 

күшімен қорғаған ата-бабаларымыздың арманы болған, аманаты болған 

ТӘУЕЛСІЗДІКТІ қорғау – біз, бүгінгі ұрпақтың басты парызы.  

Шығармамды  мына өлең шумақтарыммен аяқтағым келеді.  

 

Жаса мәңгі қазақ елі! 

Мен, мен едім, мен едім, 

Егемен елдің үні едім. 

Тәуелсіз елді жырлайтын, 

Көк тудың алтын күні едім. 

Ары таза, рухы өр, 

Ұлы қазақ тірегім. 

Сенің соққан жүрегіңмен бірге соғар ЖҮРЕГІМ. 

Мың өліп, мың тірілген, 

Асау мінез қазағым. 

Маңдайыңда сорың қалың, 

Тарттың тағдыр азабын. 

Ақтарсам тарих беттерін 

Аңқып тұрар азат үн, 

Аждаһамен алысқан, Күшін тыңда қазақтың! 

Бодан болдық өзгеге, 

Тайғақ кешу заманда. 

Еркіндікті мәңгіге 

Аңсамайтын ел бар ма? 

Күлтегіндей атамыз 
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Арпалысты жалғанда. 

Азат елді армандаған Елтерістей хандар да. 

Кір шалмаған арымды, 

Сызат түспей тегіме. 

Жау келгенде қан кешіп, 

Өткізбедім төріме. 

Бірлік туын желбіретіп, 

Өмір сыйлап еліме, 

Бас иемін, тағзым етем, Абылайдай еріме! 

Еркіндікті ту еткен, 

Заңы бар мына даланың. 

Көтеріліп халқы үшін 

Жасаған олар зор адым. 

Азаттық болды арманың, 

Исатай халқым, қорғаным. 

Махамбеттей батырдың шөбересі боламын! 

Егемендікке жеткенше, 

Айрылдық талай тарланнан, 

«халық жауы» атанып, 

Аса алмадық заңдардан. 

Азаттық күттік сарылып, 

Арайлап атқан таңдардан. 

Мінеки ҰЛЫ ЕЛ болдық, бүкіл әлем таңданған. 

Өркениетке ілессін. 

Мәңгілікке жарқылың! 

Елімнің өссе мерейі 

Қуанарсың барлығың. 

Елбасы елге сыйлады, 

Арайлап атқан таң нұрын. 

Қазағыма шашты нұр  Нұрсұлтандай нар ұлың! 

Қанымыз таза халықпыз, 

Тек даралар туатын, 

Жаһандану ғасырында 

Танымал болды зор атың. 

Болашаққа тірек болар, 

Ұрпағың бар ұғатын. 

Жаса мәңгі, ҚАЗАҚ ЕЛІ, Мәңгілік ел мұратым! 

 

 Қасиетті де қайратты ҚАЗАҚ ЕЛІМ, тәуелсіздігіңнің 25 жылдық  

торқалы тойы құтты болсын! САМҒА, ҒАРЫШТА, АЛҒА!!! 
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Юнусов Бағдат 

8  сыныбы. №5 көпсалалы мектеп-лицейі 

Степногорск қаласы, Ақмола облысы  

Жетекшісі: Ережепова Гүлбира Батырқызы 

 

  «Тәуелсіздік», «егемендік», «бостандық» деген сөздердің құдіреті мен 

қасиетін басында еркіндігі жоқ халық жақсы сезінеді.  Негізі біз, қазақ, 

далада еркін жүрген, азат қалыпқа бейімделген халықпыз ғой. Сол себепті  

біреуге тәуелді болғымыз келмейді. Дегенмен тарих бар, соғыс бар, 

шапқыншылық бар, жеңіс бар... 

  Біздің халқымыз да қаншама нәубат, шапқыншылықты басынан 

өткізді. Ата-бабаларымыз бостандыққа ұмтылысының және өшпес қайсар 

рухының арқасында тәуелсіздікке қол жеткізді. Міне, тәуелсіздік оңай сыйға 

беріле салған нәрсе емес екен. Қаншама қантөгіс, қаншама адам өмірі 

қиылып келген дүние екен. Өз басым тәуелсіздіктен кейін туылған буынның 

өкілі бола тұра, бұл тәуелсіздіктің қалай келгенін өте жақсы білемін. Ал 

қазіргі таңда Тәуелсіздік – барлығымыз үшін ерекше қасиетті күн. Еліміздің 

Тәуелсіздігі -  ең  алдымен еліміздың бақыты.  

 Тәуелсіздік туының желбірегеніне де, міне, 25 жыл толды. Мен 

Қазақстанды  25 жастағы азаматқа ұқсатамын.  «Жиырма бес» деген нағыз 

күш-қайратқа толған жас, оңды-солды танып, ерінбей әрекет ететін кезең. 

Жиырма бестегі азамат алдынан кездескен қаншама қиыншылықтарды, 

бірталай сынақтарды тау қопарғандай қопарып тастайды емес пе?! Міне, 

Қазақстан да жиырма бестегі азамат сияқты алдынан  кездесетін талай-талай 

тосқауылдарды қопарып тастайтыны анық, алда қаншама жетістіктерге қол 

жеткізетіні де анық. Дегенмен қаз тұрып қадам басқан Тәуелсіздік сәбилік 

тұсауын өміршең уақытқа кестірген кезден бастап,   ұлан-асыр даму көшінің 

алдына шықты. Алпауыт елдер қатарындағы  АЛЫП мемлекет екендігін  

әлем жұртшылығына мойындатты.   

 Иә, қазір біздің елімізді бүкіл әлем таниды. Тарихи жеріміздің 

шекарасы бекітілді, мемлекеттік рәміздеріміз, Ата заңымыз, ұлттық 

валютамыз дүниеге келіп, Сарыарқаның нақ ортасында жаңа Астанамыз 

сұлуланып бой көтерді. Еліміздің экономикасы да басқа елдерге қарағанда 

көш ілгері. Ең бастысы, жаңа ғасыр мен жаңа мыңжылдыққа егемен ел, 

тәуелсіз ұлт болып жеттік.  

 «Еліңнің ұлы болсаң, Еліңе жаның ашыса, азаматтық намысың болса, 

қазақтың ұлттық жалғыз мемлекетінің нығайып-көркеюі жолында жан 

теріңді сығып жүріп  еңбек ет. Жердің де, елдің де иесі өзің екеніңді 

ұмытпа!» - деген Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөзі маған рух 

береді.   

  МЕН - өркениет өріне қадам басқан еркін елдің өренімін.  Мен -  кадет 

сыныбы оқушысымын. Халық қаһарманы Бауыржан Момышұлының «Отан  
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үшін отқа түс күймейсің!» деген сөзі де  әрқашан қанат бітіретін сияқты. 

Себебі атамекенді ардақтау, туған жерді қасиет тұту – менің басты парызым 

деп білемін.  Кадет сыныбы ол басқа сыныпқа қарағанда ерекшеленіп 

тұрады. Бізде әскери сыныпта оқығаннан ба, «Отан» дегенде кеудемдегі 

шүберек жанымды қиып жіберуге дайын тұрамын. Мен Отанымның 

патриотымын деген сөздерді жай айта салмай, іспен дәлелдегім келеді. Мен 

РУХЫН ҰРАН ЕТКЕН, ӨЗ ОТАНЫН АРДАҚТАЙТЫН АЛАШ 

ЖҰРТЫНЫҢ ЗЕРДЕЛІ АЗАМАТЫ болғым келеді. 

 Ал бүгінгі ғасыр - білім ғасыры. «Еліміздің дамуы үшін Қазақстанды 

әлем танитындай бәсекеге қабілетті ел болуы үшін бүгінгі жас ұрпақ білімді 

болуы шарт», -  дейді  үлкен ағаларымыз. Міне, сондықтан мектебімде терең 

білім алып, тәуелсіз Қазақстанды алға жетелеуге барымды салуым қажет. Ол 

үшін ең алдымен біліммен жақсы қаруланып алуым керек.  

 Тағы да алға қойған мақсатым -  болашақта ел қорғаны болсам ба 

деймін.  Жалпы әскери қорғаныс - еліміздің бейбітшілігін, тыныштығын 

қамтамасыз ететін кепілдік.    Ата-бабаларымнан қалған аманатты келер 

ұрпаққа жеткізу үшін ел қорғанысында қызмет ету де басты парыз. Сол үшін 

түрлі әскери өнер түрлерін: таэквондо, айкидо-хапкидо, суда жүзу, қарудан 

оқ ату шеберліктерін  үйреніп жатырмын. Мен, кадет Юнусов Бағдат, 

Қазақстан тәуелсізідігін көз қарашығындай сақтауға, келер ұрпаққа 

жеткізуге, Отан алдындағы перзенттік парызымды адал атқаруға   

дайынмын. Кез-келген қиындықтан қорықпай, ол қиындықтарды Қайрат, 

Ләззат сынды аға-апаларымыз сияқты ар-намыспен жеңуге тырысамын. 

 

Отанды қорғау –  абыройлы іс, ардақты, 

Кадет деген  шапшаң, алғыр, салмақты. 

Спортқа да шебер болып келеді, 

Оқуда үздік, өнерлі әрі  жан-жақты. 

Тәуелсіздік - ғасырлар бойғы зор арман, 

Бақытқа жету білесіз жеңіл болмаған. 

Қазағымның еркіндігін әрқашан 

Қайтпас, қайсар жауынгерлер қорғаған 

 

  Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктері әлі алда көп болады. Болашаққа 

үлкен үмітпен, зор сеніммен қараймын. 

  

 

 

 


