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Солтүстік Қазақстан облысы
Аманжол Мади,
средняя школа Гаршинская, ученик 6 класса
Столица нашей Родины – Астана. За время существования
нашего государства столицей выступали разные города. А
решение о переносе столицы из города Алматы в Астану
решение было принято в 1997 году. Прошло 13 лет и наша столица
меняется и молодеет на глазах: Пирамида мира и согласия, Байтерек,
океанариум, развлекательный центр «Думан». Я тоже родился в 1997
году и мне 13 лет. Астана и я – ровесники. Мы взрослеем и растем
вместе с нашей столицей. Астана – главный город Казахстана. Наш
президент Нурсултан Абишевич Назарбаев живет в городе Астане и
управляет страной. Президент делает все, чтобы продвигаться только
вперед, и наша Родина расцветала, и был мир.
Мы, как подрастающее поколение, хотим сказать спасибо нашему
президенту за наше сегодня и наше будущее. Мы живем в мире и
согласии с странами-соседями - это заслуга президента. Сейчас
актуальна тема Победы. Да, наши дедушки и прадедушки отстояли и
завоевали мир, свободу, равноправие. А еще нужно ведь этот мир
сохранить – это уже отдельный труд. Особенно, когда в последнее
время смотришь новости по телевизору, что происходит в других
странах: Афганистан, Грузия, Киргизия и другие. А ведь там такие
же дети, как и мы. Только им труднее, так как они не знают, что с
ними будет завтра. Сейчас мы многое можем себе позволить: едим что захочешь, а ведь было время, когда на витрине магазина ничего
не было; одеваем то, что красиво и «идет»- джинсы, бриджи,
бейсболки и другое.
В каждой стране есть свои государственные символы. У нас,
например: Государственный Герб изображается на печатях, монетах,
на деловых бумагах; Государственный Гимн - когда слушаешь его, то
сердце наполняется чувством гордости за свой народ;
Государственный Флаг вывешивается на разных официальных
зданиях. В Казахстане государственным языком является казахский
язык, а языком межнационального общения – русский.
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Наш народ граничит с 5-тью странами: Российская Федерация, Китай,
Киргизстан, Узбекистан и Туркменистан.
Наше государство создает все условия для всестороннего развития и
процветания всех народов.
Когда придет время, мы будем выбирать профессию. У нас я думаю
качественное образование. Я знаю такие университеты: КГУ им. Ш.
Уалиханова (г.Кокшетау), там учились мои сестры, Северо-Казахстанский
университет (г.Петропавловск).
Про ваш университет им. аль-Фараби я узнал от наших старшеклассников. И
тоже решил участвовать в конкурсе сочинений.
Я люблю свою страну, свой народ, свою школу.
Уважаю законы Казахстана – моей Родины. Горжусь новой Астаной символом процветания и единства народов, живущих в РК. Их более 130
национальностей. Уважаю нашего Президента – Назарбаева Н.А. Я хочу
стать достойным сыном нашей Родины.
Аманбаева Айсұлу,
Гаршин орта мектебінің 6 сынып оқушысы
Мен Қазақстан мемлекетінің елордасы Астана қаласы туралы сыр шерткім
келеді. Астана – жас, жастардың қаласы аталып отырған, жедел дамып келе
жатқан қала. Қаланың сәулеті асқан шеберлікпен, сүйіспеншілікпен жасалып
отыр. Қала кӛшелері түзу, жасыл желекке бӛленген. Әдемі де биік үйлер мен
түрлі ғимараттар бой кӛтерген. Субұрқақтар кешке түрлі түске боялып,
мӛлдір суын аспанға атады. Тұрғын үйлердің ӛзі ерекше кӛз тартып, мен
мұндалап тұрғандай әсер береді. Олардың сән – салтанаты бірінен бірі ӛтеді.
Қала тез дамып, кӛркейіп, әлемдегі белгілі астаналар қатарынан кӛрінуде.
Әлемде 160 мемлекет бар екен. Әр мемлекеттің ӛзіне тән сипаттары мен
белгілері, мемлекеттік нышандары бар, астанасы мен ұлттық құндылықтары
мен менталитеті бары сӛзсіз. Қазақстанның мемлекеттік нышандары: ту,
елтаңба, әнұран. Қазақстандық әр азамат оларды қадір тұтуы тиіс.
Мемелекеттік тіліміз – қазақ тілі. әрбәр қазақстандық азамат қазақ тілін
үйренуге құлшыныс жасауы керек. Мен елімді, жерімді сүйемін және
Қазақстан ӛркениетті елдер қатарынан табылып, озық елу елмен иық
тірестіргенін қалаймын.
Ал елімнің алғашқы Президенті, ең басты адамы – Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаев. Қазақтың біртуар ұлдарының бірі, біздің ағамыз. Елімнің қиын –
қыстау уақыттан алып шығып, орасан еңбек тӛгіп отырған аға – апаларымыз
ӛте кӛп.
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Біз тұңғыш Президентіміздің бастамаларын қолдаймыз. Кӛбінесе елдегі
жаңалықтар туралы теледидардан кӛріп, радиодан тыңдаймыз. Болып жатқан
жақсы хабарларды үй ішмізбен тыңдап, қуанып отырамыз. Қазір кӛптеген
мектептер, балабақшалар, оқу орындары мен емханалар ашылуда. Бұл
істердің басты мақсаты - Қазақстан халқының әл – ауқатын кӛтеру,
тұрғындардың әлеуметтік жағдайын кӛтеру болып табылады.
Мен Астана қаласының құрдасымын. Астананың ӛсуі – менің ӛсуім деп
білемін. Қазақстан – менің Отаным. Мен елімді, туып- ӛскен жерімді
сүйемін!
Мына ӛлең жолдары ең басты қаламызға арналады:
Астана
Астана – сұлу қала.
Астана – арман қала.
Тұрады ол жап – жасыл болып,
Сүйеміз оны шыныда да,
Бағы бір жанған қала.
Тӛкті оған нұрын дала.
Астана – биігіміз,
Биіктер күнге жақын.
Айсин Асылхан,
Сарыбұлақ орта мектебінің 9 сынып оқушысы
Астана және Елбасы
Жарқырап, жайнай берші, сен
Астана,
Ӛзіңе арналады ән дастаны,
Қашан да саған іңкәр менің жаным
Жастықтың жалауы бол, сен
Астана!
«Астана» әнінен үзінді
Біздің еліміздің тарихы үш мың жылдан асады. Қазіргі қазақ халқының
негізін бұл жерде бұдан әлденеше мың жыл бұрын тұрған ежелгі тайпалар
құраған. Ежелгі дүние жүзін зерттеуші ғалымдар ол тайпаларды жауынгер
халық ретінде сипаттайды. Ал түрлі қазбалардан табылған заттар олардың
ӛркендеген мәдениеті мен ӛнері болғандығын дәлелдейді. Қазақ халқы ӛзінің
ұзақ тарихында кӛрші елдердің басқыншылығына қарсы ұдайы күрес
жүргізді. Қазақ батырлары қатерлі жауға қарсы бүкіл елді кӛтерді. Үш жүздің
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бас қосқан жасақтары басқыншыларға бірнеше рет күйрете соққы берді.
Қазақ жерін жоңғарлардан түпкілікті тазарту жолындағы күресті Абылай хан
басқарды.
Қазақтың абызы атанған Бұхар жырау, Абылай ханның дүниеден ӛтер
шағында: «Хан ием, бұл дүниеде не арманыңыз бар?»-деп сұрапты. Сонда
Абылай хан: «Бұхарым, менің ұлы үш арманым орындалмай қалып барады.
Біріншісі-мына кең- байтақ жерімді халқыма ебіндіріп бере алмай бара
жатырмын.
Екіншісі- үлкен-үлкен шаһарлар, зәулім ғимараттар
салдырмадым. Оған қоса үш жүздің басын қоса алмай бара жатырмын-бұл
менің үшінші арманым»,- деген екен. Қазіргі таңда Абылай атамыздың үш
арманы да орындалған секілді. Жер-Ананы толық ебіндірдік, оның асты мен
үстіндегі бар байлығын толық игердік.
Қазақ елі ӛзінің тәуелсіздігін қайтып алды. Біз ӛткен күресте жеңістің
арқасында бүгін міне, тәуелсіз ел болып, еркіндікте жүрміз. Елімізді бастап
ұрпаққа жол кӛрсетер Президентіміз бар. Президент – еліміздің, ӛміріміздің
айнасы. Ел бірлігін, Отан тыныштығын жан-жақты қарастырып отырады.
Біздің Президентіміз ӛте ақылды, кӛреген, келешекті болжағыш адам деп
ойлаймын. Тәуелсіздік алған күннен бастап ұлтына қарай бӛлмей, достықпен,
береке-бірлікпен Қазақстанда тұратын барлық халыққа бірдей саясат
жүргізді. Барлығын бірлікте ұстап, дұрыс жолға қойып, қамқор бола білді.
Асықпады да, аптықпады да. Елімізді әлем таныды. Міне, сол іскерлікпен
тым қысқа жылдар ішінде әлемге әйгілі дүние жүзі таныған ӛркениетті ел
қатарына қосып келеді. Ел үміті ертеңде, ертеңнің кепілі – Нұрсұлтан
ағамызда. Ӛйткені Елбасы тәуелсіздіктің тірегі. Жаңа дәуірден, қиын қыстау
тың жолдан Қазақстанды сүріндірмей, адастырмай алдып жүрер – Елбасы
деп ойлаймын. Еліміздің жүрегі- Астанаға бірі оқу үшін, екіншілері жұмыс
жасау мақсатында Қазақстанның түкпір-түкпірінен күн сайын ағылып
келуде. Міне, Елорда үш жүздің басын бір жерге жинады деген.
Енді ғимараттар дейсіз бе? Бүгінде Есіл жағасындағы еңселі шаһар кӛз
алдымызда ерекше келбетке ие болып,әйбәт нұрға бӛленуде. Қаланың қай
жағын қарасаңыз да, әсем ғимараттар бізді қоршап тұр емес пе ?!
Ел мен жер тағдырын елді, халықты елеңдетпейтін кезі жоқ. Ұрпаққа
қалдырар, табыстар мұрамыз да, байлық базарымыз да – сол еліміздің
тарихымен тағдыры секілді. Ата – бабаларымыз білектің күшімен, найзаның
ұшымен ұлан – байтақ жерімізді осы бізге, болашақ ұрпаққа, сақтап қалды
ғой. Астана бірінші рет Орынборға, одан кейінгі жылдары Қызылордаға
кӛшірілді. Одан кейін жасыл желекті , түсті кілем Алматыға тұрақтады.
Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін ғана елорданың қай жерде болуын таңдау
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мүмкіндігіне Елбасымыз ие болды. Астанамыздың Қазақстанның
орталығында болуы қай жағынан алып қарасаң да кӛркейте түсуде.
Еліміз егемендік алғаннан соң, Алатау бӛктеріндегі Алматыдан
астананы кешегі Арқаның жазығындағы Ақмолаға кӛшіріп, атын асқақтатып
«Астана» деп қойған ел басымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еді. Сол
Астана арудай ажарланып, күн сайын кӛркіне кӛрік қосылып, ай емес күн
сайын ӛсіп, бүгін де жаңарып жақсарып келеді. Қалай десек те Астана
қазақтың бас қаласы болып, ӛскелең ұрпақтың жарқыраған жұлдыздай
келешегіне ӛз үлесін қосары сӛзсіз. Оның қазіргі сәулет ӛнерінің үлгілеріне
сай бой түзеген биік те сұлу ғимараттары бір кездегі қарапайым облыс
орталығын адам танымастай ӛзгерткені анық.
Тамаша сұлулығы қай адам баласын болсын тамсандыратыны күмәнсіз.
Ӛйткені, кең жазира далада кӛсіліп жатқан кемел сұлулығымен, күміс
кӛлдерімен Есіл, Нұра секілді қыз бұрымындай тарқатылған ӛзендерімен
ӛзіне тартады.Оған айғақ ретінде ӛзімнің Солтүстік Қазақстан облысынан
саяхатқа барған оқушылардың ішінде менің Астана қаласынан алған әсерім
мол. Елорданың зәулім ғимараттарына, сәнді сарайларына, биік үйлеріне кӛп
қарадым. Әсіресе «Бәйтерек» монументіне кӛтерілгенім естен кетер емес.
Кӛтерілген сайын Астана алақандағыдай кӛрінеді. Қандай керемет десеңізші
!? Он жылда Елордамыз осылай ӛзгереді деп ертеректе айтса, сенімсіз болар
ма еді ?! Сондықтан болар Астана мен үшін әрқашан салтанаттың қаласы,
тасы ӛрге домалап тұрған жандардың мекені болып елестейді. Қазіргі таңда
астанамыз әлемдік, іскерлік байланыстың күре тамырына айналып отыр.
Оның ӛзі Елбасының ізгі саясаты, кӛрегендігі мен кемеңгер ойының жемісі,
арманы, мақсаты, халқының тарихынан нәр алғандығы шығар.
Астанамыздың шаңырағы биікке кӛтеріліп, уығы нық қадалып, керегесі
келісті жайылды деуге болады.
Астана қазірдің ӛзінде азиялық байтақтардың арасындағы ең бір
еуропалық қала. Бұл ӛлке халықтарды бауырына басып, татуластырып қана
қоймай, оларды жаңа қауымдастық, жаңа ӛркениет құру жолында топтастыра
білген ӛлке. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның Еуразиялық ел екенін, оның
астанасының орасан зор қос құрлықтың, ӛкпе тұсында орналасқанын, демек
келешекте қаланың осынау ұлан – ғайыр кеңістіктің қуатты желілері
тоғысқан торабына, 21-ғасырдағы экономикалық, технологиялық, ақпараттар
тасқынының арнасына айналатынын атап кӛрсеткен болатын.
Астана – бүгін ӛскелең қала. Сол себепті Астанадағы үкімет сарайлары,
құрметті орындар, министрліктер мен қоғамдық ғимараттар аса кӛрнекті
сәулеттік бейнеге ие болып келді. Осындай ғажап, ӛзге қалалардан
ерекшеленіп тұрған Астанамыздың кескін-келбеті Европа материгінде
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орналасқан Париж қаласының дәл ӛзінде жүргендей сезіндіретін шығар.
Парижге барғандар ең алдымен Эйфиль мұнарасын іздесе Астанаға
келгендер биіктігі 97 метрге жететін «Астана-Бәйтерек» монументін іздейтін
сияқты. Алланың адал жолында жүргеніміз әлемге аян болсын дегендей Нұр
– Астана мешітін салып, бұл мешіт мұсылман баласының мақтанышына
айналды. Халқымыз қазақтың бас ақыны Абай айтқандай: «Атадан мал
қалғанша тал қалсын» дей отыра «Жасыл ел» бағдарламасы аясында жас
қаланың жан-жағына қарағай, шырша ағаштарын егіп жайнаған жасыл
алқапқа айналуда. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Астананы
«айдан алыс, ғарыштан анық» кӛрінетіндей етіп нұрлы қалаға айналдырмақ
ой мен түнді - күннен бетер жарық қылып сан мыңдаған шырақтармен
безендіруде. Астана- болашақтың қаласы, жердің жеті кереметінен асып
түсер қиял мен арманнан туған қала.
Мен : «Кӛк күмбезді сұлу шаһарымыз, жас қала,
Бас қала – Астана !
Биіктей бер, ӛрлей бер !
Қанатың ешқашан талмасын !
Сенемін, жетер белестерің,
Алар асуларың әлі алда !» - деп ізгі тілегімді білдіргім келеді.
Бугаева Александра,
средняя школа Урожайная, ученица 9 класса
Моя любовь к степному краю безгранична,
И ничего нет здешних мест милей,
Ведь Казахстан – моя отчизна.
Я здесь живу, я поклоняюсь ей.
М. Шаханов
Вы не встретите человека, который не любил бы свою Родину. И каждый
так думает, но все любят еѐ по разному. Когда смотришь на карту мира, то
видишь, как много на неѐ стран, больших маленьких. И среди этого
множества как мост, соединяющий Европу и Азию, обозначена страна моя
Родина – мой Казахстан. Это самая великая тайна любви: мы любим не
самое яркое и впечатляющее, а самое родное. Отчизна это край, где пленится
душа, а это значит, что понятие Родина включает в себя то, что в плену нашу
душу. Да, это отчий дом, отец и мама, и родные необозримые поля с
золотыми колосьями пшеницы, и березовые колки.
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Свободная моя страна сегодня смело идет вперед, расправив плечи,
навстречу будущему. Олицетворяя собой барса, Казахстан решителен и тверд
в своей политике, направленной на дельнейшее процветание.
Независимый путь суверенного Казахстана прошел под знаком
радикальных изменений во всех сферах жизни нашего общества.
Казахстанцы создали успешно работающую экономику. Зерновое поле
Казахстана не только полностью обеспечивает страну хлебом, но и вывело
страну в десятку мировых экспортеров зерна.
Казахстан достиг значительных результатов в обеспечении прав и свобод
человека. Изменился облик городов, в них развернулось огромное
строительство.
Гордостью обновленного Казахстана стала новая столица – Астана!
Столица – какое гордое и звонкое имя! Это не просто столица – это город
будущего, который удивляет мир.
Растет авторитет молодой столицы и Республики на международной арене,
мы узнаваемы в мире. Олжас Сулейменов назвал Астану « раскрытой книгой,
которую следующим поколениям предстоит прочитать и вписать новые
главы и страницы»
Астана – « цветок степей» - символ независимого Нового Казахстана.
Расцвел в степи как в сказке прекрасный город – сад
Гиганты – небоскребы на площади стоят
И улицы как стрелы, ведут в степную даль.
Связала части света стальная магистраль.
Молодая столица, город нового времени, «сердце Евразии» - так называют
Астану, где мне посчастливилось побывать.
Здесь все неповторимо, ярко, красиво, впечатляюще. Символ столицы – «
Байтерек». Очень высоко тянущееся ввысь к свету древо. Символ
стабильности, устремленности вперед. Мы поднимаемся наверх. Глазам
открывается великолепная панорама. Развлекательный комплекс «Думан».
Это же настоящий музей культуры. Особенно впечатляет резиденция
Президента.
Это величественное здание, одновременно строгое и изысканное. А под
голубым куполом, на широко распахнутых крыльях, золотой степной орел
несет земной шар. На центральной площади плещутся фонтаны, а покой
жителей охраняют скульптуры барсов.
И центром мирозданья, презрев событий бег,
Над городом поднялся красавец Байтерек.
Он символ обновления большой моей страны.
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Не призрак, не виденье, он гордость Астаны!
Астана.… О нашей юной столице я могу говорить долго. Каким – то
волшебством возник посреди Сары – Арки этот город. Я видела Астану
сверху, поднявшись на Байтерек, любовалась городом и вечером, и днем, и
ночью. А в моих фантазиях столица представляется мне девочкой –
подростком, она еще растет и строится. Как она свежа и наивна. Как
восторженно распахнуты еѐ глаза навстречу будущему.
В ней нет ни капли зависти и расчета, нет корысти. Но в ней уже сейчас
видна еѐ красота и сила. Будет она королевой – столицей, будет!
Город – сказка, город – мечта, город – будущего. Она еще так молода, но еѐ
гордое и звонкое имя знает весь мир. Необыкновенно красива ночная
столица! А днем мне показалось, что все цветы мира были собраны в этом
городе. И среди этого цветущего моря – музыкальные фонтаны, тысячи
брызг разлетающиеся по сторонам. Тринадцатиэтажные здания сделаны из
стекла и бетона, причудливая архитектура и, конечно, набережная Ишима –
настоящее чудо света. Когда вечером зажглись фонари, река заиграла
разноцветными огнями. Невозможно забыть Байтерек, океанариум,
экскурсию по этнопарку.
Астана – это жемчужина и сердце Казахстана.
Я знаю, что в моей стране смогу получить хорошее образование, сделать
успешную карьеру, создать семью. Я горжусь, что живу в Казахстане среди
красивых лесов и полей. Я верю, что наше поколение продолжит укреплять
лучшие традиции благословенной земли. Эта земля щедро одарила свой
народ писателями и поэтами, акынами – импровизаторами, учеными,
общественными деятелями. Красота природы моей Родины, казалось, сама
воспитывает в гражданах страны такие черты как благородство, искренность,
щедрость души и человеколюбие. На мой взгляд жить – значит иметь
способность вбирать в себя все доброе, данное нам свыше, делиться им с
другими, как деревья, которые в лютые холода отдают летнее солнце людям.
Я, как любой гражданин Казахстана, принимая и ясно представляя себе
стратегический курс развития страны, буду вкладывать свои знания и умения
в дело процветания моей страны, моей Астаны.
Вновь встает рассвет над Казахстаном,
Волшебством душа озарена.
Хочется трудится неустанно,
Чтобы крепли крылья у таланта,
Чтоб цвела родимая страна.
Расправляй крылья, стремись ввысь, мой Казахстан, моя столица!
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У моего Казахстана, у моей Астаны были огромные трудности в начале 90-х
годов прошлого века. Положение было невероятно тяжелым и от одного
лишь неверно принятого решения зависело будущее страны.
Эти решения мог принимать тогда только один человек – Н.А.Назарбаев –
личность, без сомнения, неординарная, а главное – с сильной и несгибаемой
волей. «У нас была простая и ясная цель – мы хотели жить лучше, а ещѐ
больше мы хотели, чтобы будущее наших детей и внуков было достойным.»
Цели должен был добиться
Тот, кто к этой цели шѐл…
Путь же этот был очень трудным, «равным нескольким десятилетиям». Но
мой Казахстан сумел преодолеть все тяготы, и теперь, по словам
Н.Назарбаева, «мы достигли высоты, где можно, расправив плечи, свободно
дышать». Каждый из нас должен сделать всѐ, чтобы добиться исполнение
нашей мечты – достойное место Казахстана среди мировых держав. Пусть
это только мечта, но я живу спокойно, так как я уверена в своѐм будущем.
Наш Президент сделает всѐ для того, чтобы мы жили счастливо. Я ему верю.
Волошина Екатерина,
школа-гимназия № 2, ученица 10 класса
В конце столетия, на переломе веков,
ярким символом нашей независимости
стала новая столица Казахстана –
Астана.
Н. А. Назарбаев.
Родина... Когда я слышу это слово, перед моими глазами возникает всѐ
самое важное в моей жизни, самое красивое, самое дорогое моему сердцу:
моя семья, мой дом, мои друзья, рябина под окном с кружевными листьями и
гроздьями ягод, вкус парного молока и запах свежеиспеченного бабушкой
хлеба. Я живу в селе и нисколько не жалею об этом. Я счастлива тем, что
меня окружает прекрасная природа: могучие леса, широкие хлебные поля,
которые каждый год дают богатый урожай, большое озеро, высокие сопки и
маленькие холмики. С них всѐ село как на «ладони». На одной из
возвышенностей стоит моя школа. Каждый день, взглянув в школьное окно,
вижу эту живописную картину, настроение моѐ поднимается, и в душе
просыпается гордость за родную землю.
Однажды я прочитала такую фразу: «Детство – это когда игрушечной
лопаткой раскидываешь сугроб во дворе своего дома и веришь, что этим
ускоришь приход весны». Я долго размышляла над этой фразой, и версий у
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меня было много. Понимать еѐ можно по–разному, но, наверное, я не
ошибусь, если скажу, что ощущение любви к Родине приходит к каждому из
нас в детстве. Радуясь жизни, начинаешь любить свою страну, и с возрастом
эти чувства становятся сильнее.
Моя родина – Казахстан, независимое, суверенное государство. На мой
взгляд, нет в мире страны с такой богатой историей и культурой, как
Казахстан.
Сейчас мне 17 лет. Я осознаю, что моя родина – страна больших
возможностей, еѐ развитие идѐт быстрыми темпами. Казахстан признают
многие государства мира. Это дань уважения к стране, добившейся огромных
успехов за столь короткий период.
Я смотрю на мир, наверное, ещѐ детскими глазами, не умею сравнивать
и анализировать происходящие события мирового масштаба. Но я уверена в
том, что моя страна отличается от многих государств стабильностью и
мирной жизнью. В этом большая заслуга Президента Казахстана Нурсултана
Абишевича Назарбаева.
Наш Президент – один из самых опытных политиков и государственных
деятелей современного мира, четко определивший цели, осуществление
которых способствует процветанию нашей республики. Ему присущи такие
качества, как трезвый расчет, мощная политическая воля, глубокая интуиция,
умение видеть перспективу, огромное желание принести большую помощь
народу Казахстана. Эти качества, воплощенные в практику дел и свершений,
снискали Н. Назарбаеву любовь и уважение в народе, огромный авторитет
внутри страны и за рубежом. Президент Н. А. Назарбаев взял на себя личную
ответственность перед всем народом, государством и историей перенести
столицу молодого государства в центральную часть Казахстана. Он считал,
что перенос столицы сыграет большую роль в утверждении молодой
республики как нового независимого государства.
Символом государства, сильного, уверенного, надѐжного, является
город Астана. Красавица столица расположилась в центре Казахстана по
обоим берегам реки Ишим. Мечту, взлелеянную нашим Президентом,
воплотили в жизнь известные архитекторы и строители всего мира. И теперь
Астана - город мира, сердце Казахстана. «Отныне и на века здесь, в
центре страны, будут приниматься решения, судьбоносные для народа. Здесь
теперь бьется сердце нашей Родины! Отсюда Казахстан будет определять
свою историческую судьбу в преддверии третьего тысячелетия», - пишет
Н. Назарбаев в книге «В сердце Евразии» .
Астана – олицетворение молодого, развивающегося Казахстана. День за
днѐм в городе появляются всѐ новые и новые здания. В самых красивых
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заключѐн некий смысл, их называют «визитными карточками» города.
Воплощая свои замыслы и идеи в создание большинства построек,
Нурсултан Абишевич вносит частичку души в каждое из таких зданий,
ставших архитектурными шедеврами.
Четыре года назад я впервые побывала в столице моей родины. Любуясь
Астаной, меня не оставила равнодушной ни одна новостройка. Каждое
здание своеобразное и по-своему очень красивое. Идешь по Астане, и сердце
ликует, потому что слышишь, как журчит фонтан, шумят деревья, да и весь
город словно «живой». Потрясающая панорама открылась передо мной,
когда я поднялась на смотровую площадку Байтерека. Любуясь городом с
высоты птичьего полѐта, я поняла, каких размеров он достиг за эти годы.
Астана показалась мне необъятной.
За дни моего пребывания в городе я посетила очень много интересных
мест, и мне не хотелось оттуда уезжать. Чтобы память о визите в Астану
сохранилась в моѐм сердце надолго, я привезла из города небольшой белый
камушек. И вот уже четыре года он лежит на моей полке. Каждый раз,
взглянув на него, я вспоминаю те замечательные дни, которые я провела в
столице моей Родины.
Летом мне посчастливилось вновь полюбоваться столицей. Сравнивая
увиденное тогда с сегодняшним, я смело могу сказать, что Астана набирает
всѐ более высокие темпы.
Города возникают не сразу. Для их образования нужны десятки, сотни и
даже тысячи лет. Наша столица очень молода. Но уже за этот короткий
отрезок времени она прошла огромный путь развития и становления. И
теперь никто не сомневается, что наша столица – город, устремлѐнный в
будущее. Сегодня еѐ связывают дружеские отношения с двадцатью городами
мира. Астана поставила перед собой большую, но вполне выполнимую
задачу – стать одной из лучших столиц мира. Мне очень хочется верить, что
она займет достойное место среди столиц мирового значения, таких как
Лондон, Париж, Москва.
Развивается наша столица – растѐт статус и всего государства. Мы
добились устойчивого развития всех отраслей экономики, вырос жизненный
уровень людей, улучшилось социальное самочувствие. Но самое главное
наше богатство – это люди. В Казахстане проживают представители более
ста национальностей. Для них эта земля считается родной, и все чувствуют
себя здесь как дома.
Для меня Астана и Казахстан слились в одно целое. «История Астаны это история независимого Казахстана. Динамичный рост Астаны – это
олицетворение процветания нашей страны, это символ надежды и
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уверенности народа в своем будущем», - говорит Президент Н. Назарбаев. Я
считаю, что неуклонное следование приоритетам, выдвинутым Президентом
в ежегодных посланиях, позволит Казахстану реально претворить в жизнь
Стратегию «Казахстан – 2030», уверенно занять достойное место в
международном сообществе и выйти к новым горизонтам мировой
цивилизации.
Я уверена, что у руля нашего государства стоит тонкий политик, мудрый
стратег, знающий учитель. Я счастлива, что живу в мирной стране, что
улицы моего села спокойны, а стены зданий не сотрясаются и не
разрушаются от взрывов бомб.
Я рада, что моѐ государство, под руководством Президента, принимает
активное участие в укреплении и расширении международного содружества
в борьбе с терроризмом, преступностью, наркоторговлей.
Политика нашего Президента полностью убеждает меня в том, что сегодня
Казахстан стоит на пороге новых крупных свершений. Я твердо верю в то,
что моя столица и моѐ государство, возглавляемое Н. А. Назарбаевым будет
ещѐ лучше, краше, богаче. А мы, молодые казахстанцы, для этого приложим
все свои знания, силы и будем достойными преемниками старшего
поколения.
Дедова Евгения,
средняя школа им. С. Муканова, ученица 9 класса
Средь ковыльных степей,
Средь пшеничных
полей,
Где ишимская плещет
волна,
Встал ты, город
мечты,
Город нашей судьбы,
Город нашей любви,
Астана.
Казахстанская земля гордится своими писателями, поэтами, деятелями
науки и искусства. Я горжусь тем, что родилась на земле знаменитых
писателей С. Муканова, Г. Мусрепова, И. Шухова. Шестнадцатого декабря
1991 года был принят Конституционный Закон Республики о Независимости.
Такой закон давно ждал весь народ многонационального Казахстана.
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Независимость стала своеобразным фундаментом для строительства нового
государства. Что обрела наша страна с принятием этого закона? Она
получила всю полноту власти на своей территории, право самостоятельно
определять внешнюю и внутреннюю политику, строить свои
взаимоотношения на принципах международного права. Казахстан
обеспечивает равные права всем гражданам независимо от национальности и
поэтому в центре мнения государства находится человек, его жизнь.
Важнейшая обязанность государства и его Главы – обеспечение мира и
достойного уровня жизни как в настоящем будущем. Независимый Казахстан
обрел свои государственные символы, потому что нет государства без
символов. Одной из важнейших обязанностей государства является
возрождение и развитие культуры, традиций, укрепление национального
достоинства казахской нации и представителей других национальностей. В
газетах сейчас публикуется рубрика «Традиции и обычаи казахского народа»,
я с удовольствием читаю ее и могу с уверенностью сказать, что нам есть
чему поучиться у казахского народа. Меня восхищает их гостеприимство,
дружелюбие, уважение и почтение старших. Сенека говорил: «Когда корабль
не знает, в какой порт направляться, никакой ветер не будет попутным». Я
считаю, что он был прав. Мы сегодня движемся в нужном направлении.
Правильно выбранному курсу страны, мы обязаны своему Президенту. Н.А.
Назарбаев в 1997 году провозгласил долгосрочную стратегию развития
Республики до 2030 года.
В ней он обозначил цели развития страны. Их семь: национальная
безопасность, внутриполитическая стабильность и консолидация общества,
экономический рост, здоровье и благополучие граждан, энергетические
ресурсы, инфраструктура, транспорт и связь. Я думаю, каждый из нас должен
верить в то, что все это будет выполнено. Ведь ежегодно Президент
отчитывается перед народом о том, что сделано за текущий год и что еще
предстоит сделать. В этом году в очередном своем выступлении он дал
четкий ориентир вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее
конкурентоспособных стран мира. В этом Послании он уделял большое
внимание образованию подрастающего поколения. До 2030 года далеко, но я
надеюсь, что программа «Казахстан- 2030» будет выполнена. За 15 лет своей
независимости Казахстан многого добился: Президентом подписан документ
о закрытии Семипалатинского ядерного полигона, полет первого
казахстанского космонавта Тохтара Аубакирова, были выпущены новые
паспорта и удостоверения личности, вошла в обращение казахстанская
денежная единица – тенге. В 1998 году проходила официальная презентация
столицы Астаны, а в 2000 году там широко отмечалась встреча нового
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тысячелетия «Миллениум-Пати-Астана». Самая молодая столица в мире,
хотя в прошлом году город Астана отметил свой 175-летний юбилей.
Миниатюрный, скромный, типичный, периферийный, лет восемь назад,
городок стал первым в Казахстане. Архитектура Астаны – это сочетание
разных стилей. В каком-то смысле каждый отвечает одному из этапов
казахской истории. Восточные купола президентской резиденции
напоминают о мечетях, мавзолеях и дворцах, строившихся в древние
времена. Площадь, которая называется Круглая, - это ультрасовременный
западный стиль, соответствовать которому стремится нынешний Казахстан.
Астана – во многом город-символ. Переезжая мост через реку Ишим,
невольно бросаешь взгляд на монумент, который составляют три копья. В
этой конструкции, например, местный архитектор выразил идею слияния
трех жузов- трех древних племенных союзов Казахстана, их превращения в
один казахский народ. За время отдыха я посетила много красивых и
интересных мест. Особенно запомнился главный символ города – монумент
«Байтерек», с высоты которого можно обозреть столицу. Это одно из первых
сооружений, построенных в Астане, тоже является чистым символом. По
казахским преданиям, Байтерек – это дерево жизни, которое растет в центре
мироздания. В кроне Байтерека, по преданию, жила мифическая птица
Самрук, прародительница казахов, которая откладывала золотые яйца. В
золотой шар-яйцо на вершине рукотворного Байтерека можно подняться на
бесшумном стеклянном лифте. Из него открывается панорама бурно
строящейся столицы. Кроме того, в шаре можно полюбоваться на золотой
отпечаток ладони Президента Казахстана Н. Назарбаева. А если приложить к
отпечатку руку, откуда-то с небес раздается музыка. Это – неофициальный
гимн Казахстана, слова которого написал наш Президент. Байтерек –
одновременно и центр мира – в символическом смысле, и центре Евразии – в
географическом. Идея создания монумента принадлежит Нурсултану
Абишевичу, по мнению которого «Астана-Байтерек» символ независимости
Казахстана. Мой, Казахстан, прекрасная благословенная страна, с вольным
миролюбивым народом. Моя Родина станет могущественной, равной среди
передовых стран мира, технически развитой. Хочу, чтобы мои ровесники
стали полноправными хозяевами своей страны. Они будут жить и работать в
условиях современной экономики, сохраняя при этом традиции своих
предков. Мое поколение одинаково хорошо будет владеть русским,
казахским и одним из иностранных языков. Казахстан всегда останется
мирной страной без войн и крови, без горя и слез.
Моя любовь к степному краю безгранична,
И ничего нет здешних мест милей,
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Ведь Казахстан – это моя Отчизна,
Я здесь живу, я поклоняюсь ей.
Жусипова Камила
Мен үшін елімді дамыған елдердің сапына тұрғызып,
санатына қосудан үлкен мақсат жоқ.
Н.Ә.Назарбаев
Қазақстан ─ қараса кӛз жетпейтін кең, таулары айбат, халқы мерейлі,
ғажайып ӛлке.Салтанаты жарасқан қаласы бар, байтақ ұшан-теңіз даласы бар,
аруақ қолдаған бабасы бар, алыс сапарға бел буып, кемемізді тәуекел
дариясына түсірген елміз, елес үмітті емес, ерлік пен елдік мұратын
кемеміздің тұғырына ту етіп байлаған елміз.Күннен-күнге кӛркіне кӛрік
қосып, гүлденіп, ажарланған әсем қала, еліміздің бас қаласы Астанаға қарапақ еліміздің жаңа болашағын кӛруге болады.Жиырмасыншы ғасыр тарих
сахнасынан сырғып түсуге санаулы жылдар ғана қалған кезде жалпақ әлемді
ӛзіне жалт қаратқан жас Елорда жаңа заманның еңселі есігін айқара
ашты.Бұрынғы Ақмоланың қорап-қорап құрылыстары мен кеңестік стильде
салына салған кӛптеген қалалардан ешбір ерекшелігі жоқ сыртқы келбеті
қуыршақтың қабыршағы секілді сыпырылып түсе бастады да,оның астынан
неше түрлі ғажайып құбылыстарымен кӛздің жауын алатын әдемі кӛбелек
іспеттес айдай ару Астана түлеп шыға келді.
Астанаға жолы түскен әр азаматтың жүрегінде ӛз Елордасының кескінкелбетінен, рухани күш-қуатына деген мақтаныш сезімі оянады. «Астана»
сӛзінің ӛзінде киелі ұғым бар. Ол біздің арман – тілегіміздің нақты жүзеге
асуының белгісі. «Естігеннен кӛзбен кӛрген артық» демекші, Елорданы
кӛзбен кӛргенде бойға асқақ сезім ұялап, кӛңілімізде асырады, кӛкке
кӛтереді:
Аз уақыттың ішінде астрономиялық жылдамдықпен асқақтай дамып
келе жатқан Астанамыз-үлкен бір тарихи кезеңді артқа тастап, алға қарай
қарыштай дамып, кӛркейіп келе жатқан еліміздің бас қаласы, болашағынан
үміт күттіретін арман қала, жас қала. Есіле аққан ерке Есілдің екі жағасын
кӛмкерген құрылыс қарқыны бір сәтке де бәсеңдер емес, қайта қарқындап
дамып келеді..Немесе бір сәтке тоқтатып қалмай, мәңгі ұлғайып отыратын он
сегіз мың ғаламдай қанатын кеңге жаюда...Мейлі қандай теңеу айтсаң да,
айға таққан алқадай жарасып ақ тұр емес пе?
Кешегі астананы қазіргі астанамен салыстыруға болмайды.Астана
бүгінгі күні танымастай ӛзгерді, ӛзінің бой кӛтерген әдемі ғимараттарымен,

[Введите текст]

құрылыстарымен, халықарлық стандартқа сай жабдықталған мекемелерімен
ерекшеленеді.Елордамыздың болашақта әлемнің ең керемет қалаларының
бірі болтынына сенімдімін. «Астана – Қазақстанның жаңаруының нышаны,
оның кӛп ұлтты халқының жасампаз күш-қутының куәсі.Бұл – соншалықты
жеңіл тимеген заманының ӛзінде жаңа астанасын тұрғызуға бел шешіп
кіріскен халықтың ӛзінің күш жігеріне деген сенімнің белгісі.Бұл – азаттық
алған ұлттың ӛзінің гүлденген болашағының, ұрпағының келешегіне зор
үміттің кӛрінісі.»,- деп Елбасымыз да Астана қаласының болашағына зор
үміт артады.
Астана – қазақ елі болашағының қаласы.Мәдениеттің ошағы, ғылым мен
білім ордасы.Астана – жасыл саябақтар мен бүгінгінің кӛкке таласқан алып
Бәйтерек пен оның алтын дӛңгелегі шұғыласына шомылып кӛркейіп келе
келе жас қала.Бақытты балалардың шат күлкісі мен қарттардың мейірімді
жүзі, студенттердің думанды кештері қаланың салтанатты ӛмірінің шырайы
деуге де болады.Әлемді аузына қаратқан азуы қарыс алып шаһарларды
мысалға келтірсең де, сол қаланың символы ретінде аттары қатар аталатын
ғажайып ғимараты немесе маңызды мәдени монументі болады. Мәселен,
Парижді ойға алсаң – Эйфель мұнарасы, Лондон десең – Биг-Бэн, Нью-Йорк
болса, Азаттық ескерткіші деп кете береді.Жер бетіндегі «Ең жас
астаналардың бірі » деген атаққа лайық Елордамыздағы осындай бір
симвмолдық ғимараттың керектігі әу бастан-ақ белгілі болып
еді.Елордамыздағы
дәл
осындай
ниетпен
іргетасы
қаланған
«Бәйтерек».Әсіресе, ӛзінің әсемдігімен әсер еткен Есілдің сол жағалауында
орналасқан жаңа ғимараттар болды.
Астананың бүгінгі
кӛрік-келбеті, татулық туын желбіреткен
тұрғындарының ізгілігі мен мәдениеті оның «Бейбітшілік» қаласы атанған
биік мәртебесін одан әрі асқақтата түскені ақиқат. Бас қаланың бейнесі жыл
ӛткен сайын абат нұрға бӛленіп, жайнай түсуде. Қол жеткен нәтижелер
Астананың мәртебесі мен кӛрік-келбетінің таяу болашақта әлем
жұртшылығынан жоғары баға алатындығының кепіліндей. Ал бұл биік
мақсаттың жүзеге асырылуы Елбасының, астаналықтар мен республиканың
барша жұртшылығының абыройлы міндеті. Астана қаласы астана мәртебесін
алғаннан бері тез ӛсіп келеді. Қазір ол ірі әкімшілік басқару, мәдениет, білім
орталығы. Онда ірі отандық банктер мен шет елдердің түрлі бизнес
орталықтары, кӛптеген қонақ үйлер орналасқан. Мұндағы Парламент үйі,
Астана холдинг, «Конгрессхолл» концерт орталығы, кӛпқабатты биіктігі 97
метрлік зәулім «Интерконтиненталь» қонақ үйі, «Бәйтерек» ескерткіші,
«Перамида» - Халықтар достығының кіші ассамблея үйі және де басқа
кӛптеген кӛрікті ірі құрылыстар осы заманғы сәулет талаптарына сай
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салынып, қала қонақтарын қатты таңдандыруда. Астанамыз еліміздің саяси –
мәдени орталығына айналып отыр. Ал оның жарқын болашағы әлі алда деп
ойлаймын. Біз тәуелсіздігіміз жылдан – жылға, жан – жақты қалыптасып келе
жатқан жас мемлекетпіз. Бабаларымыз найзаның ұшымен, білектің күшімен
қорғап ұлан-ғайыр жерімізге шаққанда халқымыздың саны аздық ететіні
белгілі. Бірнеше мемлекет сыйып кететін кең байтақ далада жүздеген ұлтпен
қосылғанда ғана 15 миллионнан әрең асып отырмыз. Сол аз да болса, береке
–бірлікке ұйыған халқымыздың бас қаласы болған Астанамызды әлем
жұртшылығы Қазақстан мәдениетінің орталығы, саясат кіндігі деп енді
танып келеді. Бізге әлем қауымдастығы Орталық Азиядағы саяси –
экономикалық жағынан мықты мемлекеттің бірі, ТМД – дағы жетекші ел деп
қарай бастады. Бүгінде Астанаға кӛптеген елдердің елшіліктері қоныс
аударып, біздің елмен ынтымаққа ұмтылып отыр.
Елбасымыз:«Елінің ұлы болсаң, еліңе жаның ашыса, азаматтық намысың
болса, қазақтың ұлттық жалғыз мемлекетінің нығайып, кӛркею жолында жан
теріңді сығып жүріп еңбек ет. Жердің де, елдің де иесі ӛзің екеніңді ұмытпа
»,- деген болатын. Бұл - елінің қамын ойлайтын нағыз жанашырдың, халқын
шексіз сүйген ұлдың сӛзі.Еліміздің ағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың
Тәуелсіз Қазақстанды дүние жүзі мемлекеттердің ішінде тӛрден орын алуына
бар күші мен жігерін, білімі мен тӛзімін кӛрсетіп, талайды тамсандырып
келе жатқаны баршамызға аян.
Сенесіз бе, сенбейсіз бе? Небары он сегіз жылдың ішінде осы байтақ далады
бұрын болмаған бүтіндей жаңа мемлекет «Тәуелсіз Қазақстан» ел кӛші
түзелді.Осы Ұлы кӛшті Н.Ә.Назарбаев бастады.Арғы бергі заманда осындай
ұлан-ғайыр мемлекет орнатып, халықтың кӛңілдегісін тауып, кӛкейіндегісін
істеген Елбасшымызды Ұлы даланың тарихы білген емес..Кӛреген Елбасы
елміздің тек бүгінін ғана емес, ертеңгі гүлдеген ӛміріне де ойлы кӛзбен
қарайды.Мен нағыз патриоты ретінде елімнің нұрлы да шуақты күндерінің
боларына, білімді де ӛнегелі ұландарының жетістіктерніне, бүкіл әлемнің
«Қазақстан! Қазақстан!» деп таңдай соғарына сенімдімін..Елбасымыздың
жыл сайынғы Қазақстан халқына Жолдауын тыңдағаннан кейін рухани
болашаққа үлкен серпеліспен қуатты сезінгендей боламын.Онда айтылған
бағыт-бағдарлар еңбек етемін, халқыма, еліме қызмет етемін деген адамды
ізденістерге жетелейді.Жолдауда айтқан қай мәселе болса да, кӛңілімізден
шығады.Зейнеткерлер мен жас балалы аналарға, еңбек адамдарына
бюджеттік мекемелер қызметкерлеріне жасалған қамқорлық әрбір
қазақстандықты қуантады..Осының бәрі-Елбасымыздың еңбегінің арқасы.Ол
кісі елінің, жерінің дамуы, гүлденуі үшін аямай еңбек етуде.
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Отансүйгіштік! Осынау бір сӛздің астарында қаншама тұңғиық сыр,
терең мағына жатыр десеңізші ! Әр азаматтың ӛз еліне, Отанына деген
ыстық сезімі, махабаты болмайды емес пе? Біздің республикамыз –
Қазақстан.Қазақстан - әрбір қазқстандық азаматтың Отаны, туған жері,
атамекені.Мен - ӛз Отанымның патриотымын, ӛйткені осындай қасиетті
қазақ жерінде дүниеге келдім, осы жерде ӛстім, болашаққа үлкен мақсаттар
қойдым.Бұл мақсаттар, әрине, ӛз еліммен ӛркендеуімен байланысты.Отан –
ол сенің отбасың, достарың , туған-туысқандарың, туған жерің, туған
елің.Әрбір адам бала кезінен «Қазақстан – менің Отаным, оның мен үшін
жауапты екені сияқты, мен де ол үшін жауаптымын» деген ой салар сӛзін
бойымызға сіңіріп ӛсеміз..Елімнің тағдыры- біздің қолымызда.
Біз болашағымды тікелей ӛз еліммен, Қазақстаныммен ғана елестете
аламын.Елімнің ертеңі үшін аянбай еңбек ету, оқу оқып, білім игеру, жас
тәуелсіз мемлекетіміздің іргетасының бекіту, ұлттар арасындағы
ынтымақтастық пен достықтың нығайту - ең басты біздің парызымыз.
Президентіміз: «Қазақстанның болашағы – білімді ұрпақ» деп, еліміздің
болашағын жастардың қолына тапсырады.Біз, яғни, жастар Елбасымыздың
артқан сенімін ақтауға тиіспіз.Қазақстанның ертеңгі болашағы – жастар.
Қазақстан- бүгінгі қарқынды дамып, жарқын болашаққа нығыз қадам
басып келе жатқан бірден-бір мемлекет.Біздер, жас ұрпақ, тәуелсіздігіміздің
баянды болуы үшін жауапты екенімізді, аға ұрпақ зор сенім артып
отырғанын түсінгеніміз абзал!
Біз еліміздің дамуын Елбасымыздың саралы жолымен, келешекті болжай
білетін кӛрегендгімен байланысты қараймыз. Біз, осындай кӛшбасшы бар
елдің жастары, болашаққа зор сеніммен қараймыз.
Мен ӛз жүрек жарды ойымды мына ӛлең шумақтарымен білдіргім
келеді.
Бұл күнде қанат жайған жас қаламыз
Еуразия кіндігінде бас қаламыз.
Ӛркениеттің тӛрінде гүлденіп тұр.
Еліміздің мақтаны Астанамыз
Әз Барыстай биікке шыға аламыз
Астананы кӛргенлде қуанамыз
Астанамен әлемді мойындатқан
Елбасымыз кемеңгер Нұа ағамыз.
Мыңдаған ғимараттар жарасады
Бәйтерек аспанменен таласады.
Кӛк байрағы кӛгінде желбіреген
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Нұрлы болар Астананың болашағы.
Тату-тәтті тұратын халық та бар,
Мәдениет, парасат та даңқ та бар.
Елбасымен Астана тарих боп,
Мыңдаған жыл ел есінде мәңгі қалар.
Картаев Азат,
ученик 8 класса
Казахстан – независимая , свободная страна, идущая вперед,
процветающая, несмотря на всемирный экономический кризис, летящая,
широко расправив крылья, навстречу будущему, следуя своей миролюбивой
политике и мудрому правлению государством нашего Президента и народа.
Небольшой, скромный город Акмола стал первым, подобно
спортсмену, стремящемуся к успеху, уверенно сохраняющему свои позиции
и вырвавшемуся на финише вперед. Астана пересекла финишную черту в
декабре 1997 года, а вступление на первую ступень пьедестала состоялось
десятого июня 1998 года. Но нельзя не упомянуть того великого человека,
который создал и вырастил этого победителя. Нурсултан Абишевич
Назарбаев, ставший первым Президентом страны и на первых выборах
получивший
поддержку
98,7
%
избирателей.
Какова же история нашей столицы? Я бы хотел рассказать немного об
этом. Астана стала столицей по многим экономическим, экологическим и
географическим причинам. Она была выбрана как лучшая альтернатива
Алматы на основе общенационального исследования, принявшего во
внимание тридцать два фактора. Согласно источникам, степи Акмолы всегда
были местом обмена различных культур и цивилизаций. В середине первого
тысячелетия до н.э. историк Геродот упоминал маршрут через Великий
Шелковый Путь, который пролегал именно здесь. Проходящие караваны
способствовали успешному развитию торговли и кустарного промысла в
городах, традиционно занятых животноводством и сельским хозяйством. В
XIX века Акмола стала важным коммерческим и экономическим центром
региона и была официально объявлена центром всего округа.
Особую роль в нашей истории заняли 90е-годы. Да, это были, пожалуй,
самые сложные времена в период становления нашего государства.
Положение было невероятно тяжелым, и от одного лишь верно или неверно
принятого решения зависело будущее страны. Эти решения мог принимать
тогда только один человек - Н.А.Назарбаев - личность, без сомнения,
неординарная, а главное - с сильной и несгибаемой волей.
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Я считаю, что за такое маленькое время Астана оправдала все надежды
нашего Президента и стала достоянием всех казахстанцев. Она стала
символом веры народа в свои силы, и великое ее предназначение - колыбель
будущего страны. В нашей столице строятся здания мировых стандартов,
которые являются ее визитными карточками. Через Астану Президент
открыл новый Казахстан, который известен своими достижениями всем
странам мира. Но, прежде всего, этот город по-новому мы открыли для себя,
доказав всем, что мы вместе с государством должны строить и развивать
нашу столицу.
Астана предназначена для устойчивого развития нашей страны, и должна
стать образцом в евразийском пространстве. Она преображается и расцветает
на глазах, она нравиться всем, кто побывал здесь хотя бы раз. Столица растет
и движется вперед, увлекая за собой весь Казахстан.
В нынешнем Послании Глава государства выразил следующую мысль:
«Мы прекрасно понимаем, что перспективы страны связаны не только с
нефтью и газом,… а с тем качеством образования, которое мы сможем дать
подрастающему поколению. По состоянию системы образования можно
судить о перспективах страны». Это означает, что перед отечественным
образованием Президент ставит важную цель: поднять уровень обучения до
мировых стандартов. Впервые за историю развития Казахстана такое
обучение доступно каждому способному ученику в соответствии с его
талантами и наклонностями ан. В Астану приезжает молодежь со всей
страны, чтобы получить достойное образование и хорошо оплачиваемую
работу. Сейчас учиться в столичном ВУЗе- - это очень престижно, что дает
большие перспективы на будущую профессию. Это доказывает высокий
уровень жизни населения столицы.
Мы, молодежь,- будущее страны. В наших силах способствовать развитию
страны и нашей прекрасной столицы. Я посвящаю своей стремительно
растущей и увлекающей за собой нас столице следующие строки:
Астана – столица Казахстана,
Процветает с каждым днем она.
Не найти ее в других соседних странах,
Астана есть в мире лишь одна.
Не могу забыть Восьмое чудо света –
Байтерек там вмиг вознесся ввысь.
Золотистый шар добавил людям света
И других волшебных красок там не счесть.
Так цвети и процветай, моя столица,
Чтобы мы могли тобой гордиться!
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Астана объединяет всех казахстанцев, ведет их по новому пути развития
жизни- - еще более высокоразвитому, устремленному и многообразному.
Столица подтверждает независимость нашей Родины и оправдывает ее
достижения. За эти 12 лет наш Президент построил достойную столицу
казахстанской земле, которая является достоянием всего народа.
Казахстан - моя страна, расцветающая, как самый прекрасный цветок на
свете. И я горжусь тем, что родился и живу именно здесь. Мне хочется в
будущем приложить все свои способности к тому, чтобы моя Родина стала
еще краше.
Свои мысли я хотел бы закончить строками собственного сочинения:
Казахстан – это лучшая страна из стран.
Казахстан – люди знают здесь и Библию, и Коран.
Много здесь полей, лесов, степей,
Много гор, озер, равнин, морей.
Наш просторный край – мы здесь живем,
Казахстанцами для всех людей слывем.
Казахстан – тебя мы любим всем сердцем и душой!
Казахстан – пусть площадью ты небольшой,
И занимаешь девятое место среди стран.
Все равно мы любим тебя, Казахстан
Кулиев Ровшан,
школа-гимназия им. Е Букетова, ученик 8 класса
Путевые заметки «Знакомство со столицей – Астана»
Когда смотрю, пленен
Неизъяснимо,
На этот круг бесчисленных домов,
Где жизнь кипит
Неутомимо…
И вспоминаю то,
Как возникла, поднялась
И расцвела…
Недавно я, в очередной раз войдя в нашу школьную библиотеку,
увидел на выставочной полке книги, журналы о прекрасном городе
современности нашей Родине – Астане. Скоро День рождения нашей
столицы. Прекрасный город вырос так быстро и незаметно для обычного
человека, а сколько было сделано для этой красоты и восхищения!
Нет тебе на свете равных,
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Наша Астана!
Блеском дней, вовеки славных,
Будешь ты всегда жива!
…Шел две тысячи восьмой год. На школьной линейке объявили о том, что
есть путевки в Астану. Я особого значения не придал этому объявлению, но
классный руководитель предложила всему классу совершить путешествие на
осенних каникулах. Будучи учеником любознательным и любящим писать
путевые заметки, отправляясь в Астану, я вооружился блокнотом, ручкой,
карандашом (делать зарисовки). Прошло с тех пор два года, но, читая их, я
вновь и вновь вспоминаю нашу поездку, экскурсии по городу…
Из нашего небольшого районного городка мы выехали рано утром, чтобы
добраться до областного города Петропавловска. Дул свежий ветерок,
голубело небо, деревья радовали своим разноцветьем, легкий морозец
ощущался, все радовались поездке. На это было несколько причин: поездка
классом, новый незнакомый город, посадка на самолет и просто все вместе –
это так здорово!
Пролетая на самолете над бескрайними просторами казахской степи, меня не
покидала гордость за нашу Родину – такая необъятная и могущественная! Из
иллюминатора самолета виднелось синее небо – дух захватывало! Мысленно
пролетели в памяти уроки истории, на которых нам рассказывали о наших
предках, удержавших огромную территорию от внешних врагов, о культуре
древности, об истории основания поселения Акмола…
Когда стюардесса объявила, что наш самолет совершил посадку в столице
нашей Родины – Астане, сердце переполняла радость и торжественность.
Мы сошли по трапу самолета, сели в туристический автобус и поехали в
гостиницу, привели себя в порядок, и началось наше незабываемое
путешествие по столице.
Дороги, по которым ехал наш автобус, были настолько гладки, что казалось
перед тобой зеркала. Мелькали современные здания, поражали блеском и
красотой оформления, ухоженные лужайки и аллеи смотрели на тебя, говоря:
« Красота во всем!»
График посещения памятных мест был настолько плотен, что, делая
зарисовки в блокноте, я ловил себя на мысли: успею ли все записать, ничего
не забыть и не пропустить.
Мои путевые заметки начинаются с описания людей, которых я встречал на
своем пути. Все от мала до велика – улыбчивые, деловые, приветливые,
гордые… Наверное, их лица отражают состояние не только души, но и
настроение столичных граждан. Каждому из нас было очень приятно видеть
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астанчан, разговаривать с ними. Поток людей на улице говорит о том, что у
них есть свои дела, их маршрут неизменен: они спешат на работу, на
учебу…Деловая
спешка
–
показатель
современного
времени.
Многонациональность – наша гордость страны. Можно с уверенностью
сказать, что столица открывает неограниченные возможности для реализации
своих возможностей. Творческие, креативные, думающие люди могут смело
продвигаться к намеченной цели. Астана – это город судеб тысяч и тысяч
людей, молодых, инициативных, энергичных.
Государственные здания, учреждения, управления, департаменты,
министерства поражают взгляд своей мощью, неповторимой гаммой цветов,
хочется заглянуть туда, поприсутствовать на заседаниях, послушать, как
решают важные вопросы, а, может быть, и высказать свое мнение как
молодой человек двадцать первого века. Интересно, выслушают меня или
нет?..
Величавая Акорда – символ государственности. Казахстанцы и наш
Президент добродушны и миролюбивы по отношению к другим
государствам.
В Послании 2010 года в разделе «Внешняя политика» он говорит: «Будет
проводиться активная, прагматичная и сбалансированная внешняя политика,
направленная на обеспечение национальных интересов, повышение
международного авторитета страны…»
Путь в Первый музей Президента пролегал через проспекты, аллеи и скверы.
Везде чистота, порядок. Войдя в музей, меня и моих одноклассников
поразила современность оформления, множество экспонатов, а самое главное
– рассказ экскурсовода. Много было интересного, но мне очень запомнился
рассказ об истории Золотого человека: в памяти проплывали кочевья казахов,
их обряды и традиции, культура. В моей душе разгорался огонь гордости и
благодарности за прошлое нашей истории. Я благодарен ханам, султанам,
казахам за то, что они смогли отстоять территорию и не отдали ни пяди
родной земли врагам. Это героизм и патриотизм наших предков, которых мы
знаем только по учебникам истории Казахстана.
В Астане я увидел реку Ишим, которая, как говорят горожане, так
преобразилась. Она была все та же и на том же месте, но еѐ берега радовали
взгляд путешественника своим оформлением: набережная, мостики,
лестницы, фонари…
Наше государство может гордиться тем, что в стране и в столице мирно
сосуществуют разные конфессии: ислам, католицизм, православие. Это
содружество символизируют мечеть, церковь, костѐл. Президент Казахстана
не раз в выступлениях подчеркивал: «Астана - это город
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межконфессионального согласия. Дворец Мира и Согласия, минареты
мечетей, купола христианских храмов и синагоги, культовые дома
представителей других религий становятся частью архитектурного ансамбля
города и его духовной жизнью».
Одной из значимых инициатив Казахстана, поддержанных ООН, стало
провозглашение 2010 года «Международным годом сближения культур».
На мой взгляд, как учащегося, первое замечательное место – это
развлекательный комплекс «Думан»: аттракционы, океонариум. Даешься
диву, как морские животные и растительность привыкли к искусственным
условиям обитания и прижились, радуя детей и взрослых.
У меня возникла мысль, быть может, в будущем выбрать профессию для
себя, связанную с охраной природного мира растений и животных?!
На другой день поутру мы отправились по нашей просьбе вновь в
развлекательный центр: хотелось еще и еще раз посмотреть на удивительный
мир существ, покататься на аттракционах и просто погулять. Детей всегда
манят развлечения, но эти развлечения необычные: они имеют
познавательный характер. Удивительно, здорово, прекрасно!
Наше знакомство с Астаной продолжалось. Я услышал шум автомобилей,
скрежет железной дороги, решил пойти на эти звуки… И я увидел
современный вокзал. Войдя в здание, был доволен просторными переходами,
светлыми тонами…Где – то поблизости слышались голоса пассажиров,
спрашивающих время отправки и время прибытия поездов ближнего и
дальнего следования. Как быстро всѐ преобразилось!
Наступил вечер, я осмысливал всѐ, что увидел, запомнил. Завтра придется
покинуть прекрасный город 21 века. Конечно же, когда-нибудь я постараюсь
вернуться сюда и тогда вновь буду приятно удивлен новому; время не стоит
на месте, люди совершенствуются, благоустраивают окружающий их мир.
Приятно было засыпать, чувствуя наслаждение от увиденного. Я погрузился
постепенно в сладкий сон.
Лѐгкий морозец, посеребренные инеем верхушки деревьев, восходящее
солнце, хорошее настроение. Сегодня мы улетаем домой. Обратный путь в
аэропорт пролегал мимо широких проспектов, высотных зданий, поток
автомобилей и спешащих астанчан.
Мы сели в самолет, заняли свои места, пристягнули ремни и услышали голос
стюардессы: «Приятного полета!»
Каждый из нас мысленно вспоминал маршрут путешествия, истории,
рассказанные экскурсоводами, думал о том, вот приеду и обязательно
расскажу о столице Астане.
Незабываемое путешествие и радость на всю жизнь.
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У меня в душе рождались строки:
Астана!
Столица современности!
Еѐ назвать – и Казахстан
С ней вместе разом назван.
Еѐ удел: всегда тревожить сердца людей своим величием и красотой.
Астана величава и светла.
Да здравствует моя столица Астана!
Таково было первое приветствие в любезном городе – Астана!
Ломакина Татьяна,
гуманитарный колледж им. М. Жумабаева
Я – современный человек и, как и большинство молодежи, люблю
проводить время в Интернете. На одном из сайтов я увидела фотографию
нашего Президента во время его визита в нашу Северо-Казахстанскую
область. Нурсултан Абишевич беседует с горожанами на открытии Ставки
Абылай-хана. Этот комплекс по праву стал достопримечательностью нашего
города. Так хочется, чтобы наш город стал одним из красивейших городов
нашей страны, чтобы о нем узнали за пределами Казахстана. Узнали так, как
знают нашу молодую столицу – Астану. Хочется гордиться своим городом
так, как гордятся все казахстанцы Астаной.
Указом Президента Республики Казахстан с 10 декабря 1997 года
Астана объявлена столицей Республики. И мне импонирует этот шаг
Президента потому, что столица – это, по моему мнению, сердце любого
государства, и находиться она должна в центре страны, чтобы каждый
гражданин имел возможность посетить ее.
Мне посчастливилось побывать в столице во время организованных
экскурсий, и меня поразило многообразие архитектурных построек города.
Внешний облик города – это современные красивые сооружения из стекла и
бетона, которые создают впечатление полета. «Наша столица – ты гордая
птица, Астана», - напеваем мы популярную молодежную песню. Подобно
птице ввысь стремятся высотные 25-этажные здания, гостиницы
"Интерконтиненталь"
и
"Финтрако-Комфорт",
жилые
комплексы
"Караоткель", микрорайоны "Аль-Фараби", "Самал". Сияют куполами
резиденция Президента Республики, здание совместных заседаний Сената и
Мажилиса.
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Наше государство – государство современное и поэтому лик нашей
столицы должен отвечать современным требованиям. В городе построены
новое здание VIP аэропорта, современный торговый центр "Евразия",
детский развлекательный центр "Мир фантазий".
Президент Назарбаев – современный политический лидер, с одной
стороны, и сторонник древних традиций и обычаев народа, с другой стороны.
И поэтому детище Президента, как по праву можно назвать Астану, это и
город с
современными средствами телекоммуникаций, с автобаном
Алматы—Астана с сопутствующей современной сервисной сетью на уровне
международных стандартов, с объездной дорогой и нескольких мостами
через реку Есиль, с международным аэропортом, с бизнес—центрами,
отелями международного класса, торговыми
центрами. И город с
памятником трем биям Казыбек-би, Айтеке-би и Толе-би, символизирующим
единство казахской нации и торжество справедливости, общечеловеческих
ценностей, с этно-мемориальным парком.
Бывая в столице, наслаждаясь великолепием архитектурных
сооружений и неповторимых цветников на площадях Астаны, испытываешь
чувство неподдельной гордости за свою страну, за свой народ, который под
руководством Президента смог осуществить такой прорывной проект по
созданию современного столичного мегаполиса.
Ломова Наталья,
средняя школа № 3 им. Е. Шайкина, ученица 11 класса
Я стою на горе, Казахстан предо мной.
Я смотрю, напрягая внимание и зренье,
И не в силах я скрыть своего изумленья
Перед этой прекрасной, могучей страной!
Понятия родина, семья закладываются у нас с детства. Притягательная сила
этих слов естественна – ведь это наши корни, наша история, наша жизнь. Для
меня родина – это Казахстан. Родиной страна становится только тогда, когда
в ней уютно каждому гражданину вне зависимости от его национальности,
верования и убеждений. В наше время слова великого Абая не потеряли
своей актуальности. Он говорил: «Если человек, не отделяющий себя от
народа, желает дружбы народа с другими, то уже это говорит о нем, как о
человеке сознательном и честном». Таким человеком является наш
Президент Н.А. Назарбаев.
Наш путь был непростым, но мы прошли его достойно: без метаний и
потрясений, без вражды и нетерпимости, уверенно и последовательно
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преодолевая трудности. Сегодня каждый из нас может с гордостью сказать:
«Это наш Казахстан!» Всего 19 лет назад мало кто в мире знал о Казахстане.
К нашей стране проявляется большой интерес. И дело не только в тех
ископаемых и нефти, которыми богат Казахстан. Внимание привлекают
уникальный опыт новой государственности Казахстана, эффективные
реформы экономики, социальной сферы, политической системы, становление
нового казахстанца - хозяина своей судьбы. Казахстан под руководством
Президента Н.Назарбаева демонстрирует политику действительно
независимого суверенного государства. Каждый год Президент обращается с
Посланием к народу. От Послания Президента Казахстана я ожидала
многого: прежде всего, хотела узнать новые перспективы в казахстанском
образовании. Ожидания меня не обманули. Я узнала о положении в стране,
целях развития нашего государства, строительстве в Астане, о будущем
Казахстана. Президент напомнил, что в ближайшие пять лет в Казахстане
планируется построить 250 школ. В частности, в текущем году было открыто
65 новых школ. Глава государства также отметил, что ―ежегодно
увеличивается количество школ, подключенных к сети Интернет‖. По словам
Президента, на сегодняшний день к Сети подключено 97% школ республики.
Кроме того, в тысяче школ установлены интерактивные онлайн-классы.
Большое внимание Президент уделил образовательной реформе, которая даст
возможность увидеть моѐ будущее и будущее Казахстана, так как главным
критерием успеха образовательной реформы является достижение такого
уровня, когда любой гражданин нашей страны, получив соответствующее
образование и квалификацию, может стать востребованным специалистом в
любой стране мира. Он отметил, что мы должны добиться качественного
образования по всей стране на уровне мировых стандартов. Для реализации
Программы Президента в нашей школе есть мультимедийный кабинет,
интерактивная доска, мы имеем возможность выхода в Интернет, принимаем
участие в заочных олимпиадах «Парасат», «Русский медвежонок», «Ак бота». Я учусь в одиннадцатом классе. Моя мечта - найти своѐ место в
жизни. Хочется верить, что благодаря политике нашего Президента мечта
моя сбудется.
Наш Президент провел много реформ в Казахстане. В чем суть этих
реформ? В системности. В последовательности. Задачи, которые он ставит
перед народом Казахстана, всегда достигают своей цели. Многие не верили
этому и сомневались. Как не верили, что из хрущевского Целинограда можно
сделать Астану - новую столицу Казахстана. Сегодня Астана - это символ
обновления страны, еѐ новый административный центр, место, где крупные
отечественные компании размещают головные офисы, а зарубежные - свои
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представительства. Сделано за эти годы, особенно за два последних, очень
много. Всех — и горожан, и гостей столицы — удивляют и поражают
масштабы, темпы строительства. Из бедной Золушки - областного
провинциального городка — Акмола превращается в столичную принцессу
Астану. По туристической путевке я побывала в нескольких городах
Казахстана. Путешествуя по Казахстану, я повсюду чувствовала теплоту и
доброжелательность казахстанского народа. Я увидела трудолюбивых,
добрых, чистосердечных, влюбленных в свою страну людей, которые строят
новое, национальное государство и его символ новую столицу — Астану.
Присматриваясь к людям в Казахстане, их настроениям, проблемам и
желаниям, я поняла, что главное, что их сплачивает и роднит, это
обостренное чувство национального самосознания. Более всего меня
покорила своей красотой столица Казахстана - Астана. Это город, где
стремительно воплощаются уникальные архитектурные проекты. Возводятся
административные
здания,
социально-культурные
и
научно
образовательные центры. Экскурсоводы с большой любовью говорили о
новой столице, не забывая рассказать о прошлом этого города. Акмолинск,
Целиноград, Акмола и, наконец, Астана. Все эти названия одного города,
прошедшего за свою недолгую 177-летнию историю несколько ипостасей: от
военного укрепления и столицы целинного края до столицы независимого
государства. Мы располагаем теперь фактами, что наш город, наша новая
столица имеет глубокую историю. Наш знаменитый археолог Кемаль
Акишев, нашедший бесценные для истории культуры всего мира останки
древнего «Золотого человека», обнаружил в 7 километрах от старого центра
древний город степных кочевников и дал ему название Акжол, так что
появление на этом месте в 19 веке крепости Акмолинска, Целинограда — в
эпоху целины, Акмолы — и, наконец, столичной Астаны, исторически
обусловлено.
Астана — это символ обновления страны, еѐ новый административный
центр. Это город, где стремительно воплощаются уникальные архитектурные
проекты. Я была восхищена отелем «Интерконтиненталь». Его силуэт
напоминает красивую горную друзу, прекрасно украшающую город. Мой
взор покорили и другие архитектурные сооружения. Это здание
Министерства финансов - оригинальное, элегантное, напоминающее
монументальную скульптуру. Впечатляет Президентский культурный центр
на проспекте Республики. Это бело-голубое здание необычной формы,
силуэтом, похожим на мечеть, медресе. Микрорайон «Самал», на берегу
Ишима, прекрасно обрамляет набережную. Дома построены по принципу
кулис — одно здание выглядывает из-за другого. К безусловным удачам
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можно отнести динамично — экспрессивный корпус дворца спорта
«Казахстан» и здания Евразийского университета им. М. Гумилева. На
берегу Ишима стоит скульптура народного героя хана Кенесары. Проспект
Абая украсила скульптура нашего поэта - мыслителя Абая. Возле здания
Верховного Суда Казахстана выделяется скульптурная композиция — три
Бия, символизирующая праведный степной суд кочевников. Да и другие
жилые дома на набережной смотрятся и по колориту, и по силуэтам очень
хорошо. Вместе с гребным каналом, новыми жилыми домами здесь
образуется второй центр: научно-образовательно-спортивный. И этот второй
центр — по воле Президента — символизирует перспективное направление
развития столицы в сторону образования, научного прорыва суверенного
Казахстана в мировую цивилизацию. А корпуса Евразийского университета?
Они украсят любой город Запада, Азии, Востока. После окончания школы я
собираюсь поступить в Евразийский университет им. Н.Гумилева. Думаю,
что моя мечта сбудется.
Сегодня под лидерством Н.Назарбаева Казахстан - уважаемый член
международного сообщества. За 19 лет правления нашего Президента
Казахстан ни разу не столкнулся с этническими конфликтами и не был
вовлечен в пограничные споры с сопредельными государствами. Ситуация,
сложившаяся в Казахстане, особенно в сравнении с другими республиками
Центральной Азии, действительно стабильная. Президент Назарбаев
стремится построить общество с максимальными возможностями, где
уважают личную свободу, где заботятся о людях, которые не могут
обеспечить себя сами, где ценна каждая рабочая сила, где защищено
материнство и детство, где пенсионерам оказывают поддержку и где
ветеранов, защитников Родины, глубоко почитают. Он хочет создать сводное
и терпимое общество, где каждый гражданин Казахстана независимо от
этнической принадлежности или вероисповедания может свободно следовать
культуре, традициям и религии по собственному выбору. Как опытный
лидер, он находит решения, полезные для его народа, региона и мира.
Мы живем в единстве и согласии. В этом году мы отмечаем 19-летие
Независимости нашей Родины. Независимость нашей страны – это самое
святое приобретение казахстанского народа, ведь в ней воплотилась мечта
всех поколений. Сейчас мы начинаем новый век, который обогатим еще
большим согласием и любовью к нашей Родине. Путь государства не бывает
легким, но в завтрашний день можно смотреть с уверенностью. Всех нас
объединяет общее, имеющее огромное значение: Мы - народ Независимого
Казахстана.
Свои стихи я посвящаю тебе, мой Казахстан!
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Мой Казахстан любимый!
Где родилась я, где учусь.
Ты - небо! Ты - Земля! Ты - солнце!
И я тобой горжусь!
Ты - звезда! Ты - Родина – мать моя!
Мой Казахстан! Люблю тебя!
Рашидов Арман,
Сухорабовка орта мектебінің 8 сынып оқушысы
Астананың қаланған бұл әр тасыҚұдай берген Нұрағаңның арқасы.
Кӛргендердің мақтанышы болды шын
Астанада Қазақстан картасы!
Біздер 2030- дың іргетасын қалаушылармыз. Бір - екі жылдан кейін біз де
ӛмірге араласамыз. Ӛмірдің қилы сынақтарынан ӛтеміз. Бүкіл әлемге
достықты паш ететін ынтымақшыл, бірлікшіл, бейбітшіліктің қамалын берік
ұстайтын ұлы Қазақстан мемлекетінде білімді, заман талабына сай азаматтар
қажет. Бізге - жас ұрпаққа ондай сезімдерді ӛзінің ісімен, сӛзімен ұялататын,
әсер ететін, сіңіретін – алыптар тобының ардақты ӛкілі Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаев деп сеніммен айтамын.
Жақсылардың үлгісі,
Жанып тұрған шамдай.
Жақсылардың сӛздері,
Ағып тұрған балдай.
Бұл қазақ халқының нақыл сӛздері біздің Президентіміз сияқты адамдарға
арналған. Бұндай адамдар халықтың бақыты үшін туады және де халық үшін
жанын аямайды. Олар қараңғыда жарық беріп тұрған от сияқты, олар –
қанатты тұлпар сияқты, ӛйткені олар тәжірибелі, білімді, талай бәйгені алып,
талай шыңды бағындырған.
Ата – бабаларымыз қанша қиыншылықтарды бастан кешірді. Олар сонау
екі жүз жылдық жоңғар-қазақ шайқасынан басталады. Ел ұғымында
«Есімханның ескі жолы», «Қасымханның қасқа жолы» секілді қасиетті
атаулар қалыптасса, тәуелсіздікке қол жеткізген алғашқы күннен
«Нұрсұлтанның нұрлы жолы» халық жүрегінен орын алады. Ата – бабаларымыз қанын тӛгіп, жанын қиып, осынау байтақ даланы бізге мұра етіп
қалдырып, сыннан сүрінбей ӛтіп, бізге тәуелсіздік отын жақты.
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Қазіргі таңда біздің мемлекетіміз үлкен жетістіктерге жетіп, қарқынды
даму жолында. Саясаты да, экономикасы да дамып келе жатыр. Баяғы
тоқсаныншы жылдардағы Қазақстанды бүгінгі Қазақстанмен салыстырсақ
үлкен айырмашылығын кӛре аламыз. Тоқсаныншы жылдарда халықтың
әлеуметтік жағдайы тӛмен деңгейде болған және экономика мен саясат
нашар болды. Басқа елдер жер бетінде Қазақстан деген мемлекет бар
екендігін білген жоқ. Тек қана тәуелсіздік таңы атқаннан кейін Қазақстанның
жағдайы жақсарды. Мемлекетімізде кӛптеген ӛзгерістер болды.
Нұрсұлтанның жігерлі іс-әрекетінің арқасында еліміздің ішкі-сыртқы
саясаты үнемі толайым табыстарға қол жеткізді. Мысалы, жаңа астанамыз –
Астана бой кӛтерді.
Елордамыз – Астана қаласы сәнді әрі мәнді сәулет ӛнерінің керемет
үйлесім тапқан сұлу шаһары. Зәулім ғимараттар мен оған келсіп тұрған
нысаналар Астананың сәніне ерекше мән беріп,қала тұрғындары мен
қонақтардың
күнделікті
ӛмірін
қуанышқа
айналдырады.Бүгінгі
астанамыздың қақ тӛрінде кӛк тасқа ӛсиет-намысын жазып қалдырып кеткен
Күлтегіннің барыс мінезді ұрпағы екенімізді дәлелдеп тұрғандай. Бабалар
арманы ақиқатқа айналды.Ұлы істердің бастамасын,туын Сарыарқа тӛсіне
тігуден бастады. Меніңше, Астана дами берсе, ел абыройы соғұрлым арта
түседі. Абырой атағының артуы - барлық қазақстандықтар үшін үлкен мерей.
1994 жылдың алтыншы шілдесінде Парламент қабылдаған шешім шын
мәнінде тарихи да тағдырлы шешім болды. Бұл шешім Тәуелсіздіктің
алғашқы жемістері ғана емес,жас мемлекетіміздің тұңғыш жеңістерінің де
бірі.
Осы жылдар ішінде әлемге танылған Астана Қазақстанды да әлемге
әйгілі етті. Сарыарқа тӛсінен бой кӛтерген Астана бүгін де еліміздің
мақтанышына, даламыздың кӛркіне айналып отыр. Бір мың тоғыз жүз тоқсан
бірінші жылы егемендік алған еліміздің аяғынан тік тұрып кетуі оңай болған
жоқ. Қиындық кӛп болса да, Президентіміздің дұрыс басқаруының арқасында
мемлекетіміз биікке кӛтерілді.
Қаншама бұл шайқалтса да қатты ағыс,
Арманымыз қанатын зор қақты алыс!
Елбасы мен Астананың тарихи
Туған күні - елге мерей, мақтаныш
Астанаға барып, әсемдігін кӛргенде, жүрегім бақытқа толып, жанымды
мақтаныш сезімі баурап алады. Астанамыз еліміздің соғып тұрған жүрегі,
ӛйткені астанамыздың даму қарқыны, еліміздің даму қарқынымен
байланысты.
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Астананың қаланған әр тасыҚұдай берген Нұрағаның арқасы.
Кӛргендердің мақтанышы болды шын
Астанамның кӛркемдігі елімнің,деген ӛлең жолдарымен қӛңілге ұялаған сезімдерді жеткізгім келеді.
Еліміздің егемендік алып, тәуелсіздік тұғырына кӛтерілгелі 18 жылдан
асып барады. Тарих үшін бұл аз ғана уақыт болғанымен, Қазақстан халқы
үшін тәуелсіздіктің әрбір күні үлкен маңызға ие. Сӛйтіп, қысқа уақыт
аралығында аяғынан нық тұрған елге айналдық . Қазақстанды әлем
тұрғындары бейбітшілік сүйгіш, ізгі мақсаттарға қол созған тәуелсіз ел
ретінде жан-жақты білетін болды. Еліміздің ЕҚЫҰ-ға тӛрағалық қызметіне
кірісуіне орай 14 қаңтар күні Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың
үндеуін тыңдағанда осындай ой түйдім.
Елбасы еліміз тәуелсіздігін алған кезден бері мемлекетімізді әлемге
танытуда бар күш-қуатын жұмсап келеді. Соның бір нәтижесі деп
Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға тӛрағалық етуін келесі ӛлең жолдарымен жеткізгім
келеді.
Қазағым кӛпті кӛрген кӛне халық,
Ту етіп ата арманын келеді алып.
Теңдессіз бірлігімнің арқасында
Жасайды Еуропаға тӛрағалық.
Еуропаның бұл Ұйымның тӛрін қазақ жұртына ұсынуы – оңайлықпен
келген жоқ. Бұған біз мемлекетіміздің ұстанған саясаты мен батыл қолға
алған бастамаларының арқасында қол жеткіздік. Бұл тӛрағалық – Қазақстан
үшін үлкен абырой әрі мәртебе. Біз тӛрағалықтың екі қыры бар екендігін есте
сақтауымыз керек. Біріншісі - әлемнің ең беделді де белді Ұйымына
Қазақстанның тӛрағалық етуі – бұл ел үшін, жұрт үшін сӛзсіз абырой, сӛзсіз
мәртебе. Ал екіншіден, бұл тӛрағалық Қазақстанға үлкен жауапкершілік
жүктейді. Себебі, тӛрағалыққа қол жеткізуіміз – біздің еліміздің күллі ТМД
елдері мен Орталық Азия мемлекттерінің арасындағы беделін айқындап қана
қоймай, олардың арасында бұл мәртебені бірінші болып иеленгендігін
кӛрсетеді. Яғни, бұл Қазақстанның осы елдердің арасынан суырылып шығып,
«бірінші мемлекет» болғандығын айқындайды.
Біздің ата- бабаларымыз «Кемедегінің жаны бір» деген даналығын қазір
бүкіл Жер шарын мекендеген адам баласы сезініп отырғандай. Ӛткен
ғасырдың соңына қарай халықаралық сыртқы саясатта жаңа дәуір басталады.
Бұған басқа оқиғалармен қатар, КСРО державасының ыдырап, оның
құрамындағы мемлекеттердің тәуелсіздігін алуы да кӛп ықпал еткені рас.
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Бұрынғы қалыптасып қалған жол тұйыққа тіркелгендіктен, Кеңес Одағынан
бӛлінген елдер әр түрлі жағдайды бастан кешті. Оларда қантӛгіс те,
экономиканың тұралауы да,әлеуметтік жағдайдың шиеленісуі де орын алды.
Солардың ішінде Қазақстан экономикасын құлдыратпай, халқының
жұдырықтай жұмылған бірлігін бұзбай дамудың жақсы үлгісін кӛрсетті.
Мұның ӛзі мемлекетімізге халықаралық аренада зор бедел алып келді.
Қиын шақта қазақ халқы тағдыр тізгінін Нұрсұлтандай қалаулы ұлына
тапсырып еді.Тығырықтан алып шыққан Елбасы халқының үмітін
қанаттандырып, елін ӛркениетке қарай бастап келе жатыр. Бұл – тығырықтан
шығудың түбегейлі тетігі ғана емес, жаңаша дамуға бағытталған
жасампаздық жолы деп білемін.
«Түнде ұйықтамаған, күндіз отырмаған» Күлтегін батырдың ұрпағыНұрсұлтан Әбішұлының әрбір сӛзін халқы қолдайды. Елбасымыздың
сіңірген ӛлшеусіз еңбегі- қайталанбас еңбек. Отанымыздың осы бір айшықты
абройы асқақтай берсін деймін.
Ӛткен күнде
белгі жоқ дегендей, он екі жыл бұрын елдің
қауіпсіздігінің ӛзі мың құбылып тұрған кезде Президентіміздің кӛрегендігі
мен кемеңгерлігі, кӛсемдігі арқасында жаңа астанамыз – Астана бой кӛтерді.
Астананың он жылдығын тек қана Қазақстан емес, бүкіл дүниежүзі атап ӛтті.
Оған дәлел басқа мемлекеттердің ақпарат құралдарында Астана туралы кӛп
жазды. Бұл еліміздің құдіретін қастерлеген елордасын қасиет тұтқан елдің ӛр
рухының жеңісі, Елбасының жанқияр еңбегінің жемісі. Елбасы мен елорда
егіз ұғым.
Қазақта «Жеті атасын білмеген жетігез» дегендей Астананың қазіргі
жарқыраған жаңа кӛшелеріне Сарайшық, Жент, Баласағұн сияқты аттардың
берілгені
тӛл
тарихымызға
деген
бүгінгі
ұрпақтың
құрметі.
Тәуелсіздіктің тура жолын таңдап,ӛзінің сарабдал саясатымен Қазақ елін
дүниежүзі қауымдастығы алдында танытқан Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегін бүгінгі жастар айрықша бағалайды..
Мемлекет басшысы алдында адал қызмет ету бәріміздің абзал борышымыз.
Мен жас ұрпақтың ӛкілі ретінде Отанымның лайықты азаматы болуға
тырысамын. Ол үшін еліміздің ең үздік оқу орнына түсуді армандаймын.
Елбасының елімізде ӛткізіп жатқан саясаты арқылы еңбекке , білімге , елге
деген сүйіспеншілігіміз бізді үлкен белестерге жеткізеді деп ойлаймын және
болашақта ӛз елімнің дамуына тиімді үлесімді қосамын.
Н.Ә.Назарбаев айтқандай «Арман – жақсылықтың жақсы қасиеті».
Сондықтан мен қазіргі күннен бастап, бәсекеге қабілетті және арманымның
биік шыңына жету үшін, барлық күш-жүгерімді саламын. Бәрі де ӛз
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қолымызда, қандай белестер болмасын адам талпынса, ол міндатті түрде
мақсатына жетеді. Оны келесі ӛлең жолдарымен дәлелдегім келеді:
Тауды биік демеңдер,
Талаптансаң шығасың.
Жауды мықты демеңдер,
Ерлік қылсаң – жығасың.
Сариев Тайыр,
С. Мұқанов атындағы орта мектебінің 8 сынып оқушысы
Туған жердей жер болмас,
Туған елдей ел болмас
Қазақстан Республикасы – Еуразия құрлығындағы мемлекет. Қазақстанның
жері кең-байтақ және ӛте бай. Табиғаты әр алуан. Мұнда жазық дала да,
орман да, тау да, ӛзен де, кӛл де, шӛлді аймақтар да бар. Қазақстанның
тарихы талай мыңдаған ғасырларды қамтиды, жері шежірелі. Әлемге әйгілі
тарихи ескерткіштер, табиғаты кӛркем қорықтар, демалыс орындары кӛптеп
кездеседі. Осынау байырғы қазақ жерінде кӛшпелі жұрт ежелден бері қар
суын ішіп, құдықтар мен мӛлдір бұлақтардан сусындап, ақбӛкен жайлаған
шет-шегі жоқ байтақ далада кӛшіп-қонып жүрген. Қазақтардың қан мен тері
сіңген осы жер – дала халқының басынан ӛткен талай-талай тарихи
оқиғалардың куәсі. Мұндағы мұхит толқынына ұқсас қыраттардың, биік асу
мен терең жыралардың – бәрі-бәрінің де аты бар, бәрі-бәрі де халықтың әнжыры мен аңызына ӛзек болды.
Менің туып-ӛскен жерім – Солтүстік Қазақстан. Менің туған жерім
қандай әсем! Қандай тамаша! Айнала ақ қайыңдар, жасыл жазықтар, кӛлдер.
Қазақ халқының тарихы бай. Оның тарихында аса ірі тарихи тұлғалар мол.
Халық туралы білу үшін, алдымен, оның тілін, салтын, ұлы адамдарын білу
керек. Тарихи тұлғалардың ӛмірін, ойларын, ісін білсең, қазақ халқы туралы
да білгенің. Әл-Фараби былай деген: «Адамдары бақытқа жету мақсатымен
бір-біріне кӛмектесіп отыратын халық – қайырымды халық. Егер халықтар
бақытқа жету мақсатымен бір-біріне кӛмектесіп отыратын болса, бүкіл жер
жүзі осылайша қайырымды болмақ». Қазақ халқы – осындай қайырымды
халық. Ол әрқашан мейірімді, қонақжай. Қазақстан – кӛп ұлтты мемлекет.
Онда 100-ден астам ұлт ӛкілдері бір-біріне кӛмектесіп, ӛзара тату,
ынтымақты тұрады.
Біздің мемлекетіміздің бас қаласы – Астана. Бүгінде Астананың аты
әлемге әйгілі. Бұл ӛңір – талай тарихи оқиғаларды бастан ӛткізген қасиетті
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ӛлке. Тарихшылардың айтуы бойынша, ӛткен ғасырларда осы күнгі Астана
тұрған орын ғұндардың батыстағы бір ордасы болған. Астана қаласы
Солтүстік Қазақстан аймағанда орналасқан. Бұл жердің ауасы таза, қысы
қатал, жазы ыстық болады. Аз уақыттың ішінде қала танымастай ӛзгерді.
Есіл ӛзенінің бойында Елбасы Резиденциясы, Парламент үйі,
«Интерконтиненталь» қонақ үйі, Жастар сарайы, кӛп қабатты тұрғын үйлер
бой кӛтерді. Парламент үйінің алдында Тӛле би, Қазыбек би, Әйтеке бидің
ескерткіштері қойылған.
Қаланың ортасында бес жұлдызды «Алатау» қонақ үйі салынды. Астана
қаласында жүзден астам ұлт ӛкілдері тұрады. Астана – болашағы үлкен қала.
Мұнда әсем, зәулім ғимараттар салынып жатыр. Астана іскерлік және мәдени
орталыққа айналды.
Астана – арман қала,
Бағы бір жанған қала.
Тұрады ол жап-жасыл боп,
Мен үлкен болғанда да.
Талай белестерді ӛткізген қазақ халқы егемендік алды. 1991 жылы 1
желтоқсанда Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті болып Н.Ә.
Назарбаев сайланды. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1940 жылы Алматы
облысындағы Шамалған ауылында ӛмірге келген. Әкесі Әбіш пен анасы
Әлжан еңбекқор, ӛнерлі жандар болған. Нұрсұлтан Әбішұлының мамандығы
– металлург. Жалынды жастық шағын Теміртау мен Қарағандының домна
пештерінде болат балқытуға, Днепродзержинскийдегі құрыш білек
әріптестерімен тәжірибе алмасуға және ӛз ортасының жас лидері ретінде
небір жалынды істердің ұйытқысы болуға арнады, спортпен шұғылданды.
Қырыққа жетпей ел басшылығына араласты. Қырық тӛрт жасында Үкімет
тӛрағасы болды. Бір мың тоғыз жүз тоқсаң тоғызыншы жылы Республика
Президентін бүкіл халық болып жеті жылға қайта сайлады. Нұрсұлтан
Әбішұлы – елдің қамын ойлап, ӛз халқының қадір-қасиетін жанымен ұғатын
және сол халқының бақытты болашағы үшін күш-қайратын бүтіндей арнаған
азамат. Ол – бүкіл дүние жүзі халықтарының арасында беделі зор саяси
қоғам қайраткері. Ашықтық, шыншылдық, тартымдылық және адамды сүю –
осы қасиеттердің бәрі Нұрсұлтан Әбішұлына тән. Қазақ халқының, кӛпұлтты
елінің алдындағы, тарих алдындағы жоғары жауапкершілікті ол ешқашан
ұмытқан емес. Ол ұлы ұйымдастырушы ретінде Қазақстанды бұрынғы
кеңестік кеңістіктегі дамыған елдердің біріне айналдырды. Нағыз кӛшбасшы
ғана осындай табыстарға қол жеткізе алады, бұл жағынан алғанда Нұрсұлтан
Әбішұлы - ӛз халқының қайталанбас кӛшбасшысы. Егемен Қазақстанның
орталығын Астанаға кӛшірген сәттен бергі екі жылдың ішінде Президент Н.
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Назарбаев, Астананың әкімдігі ғылымның, мәдениет пен білімнің ордасы боп
табылатын мемлекеттің жаңа астанасының қалыптасуы мен құрылысына
орасан қажыр-қайрат жұмсады. Астана жас мемлекет – Қазақстан
Республикасы тәуелсіздігінің жарқын рәмізіне айналды. Бұл бүкіл қазақ
халқының күш-жігерін жұмылдыра білген, шын мәнінде жаңа қала, жаңа
астана салған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың баға жетпес еңбегінің
жемісі. Астана – ол шӛл далада пайда бола қалған жай ғана қала емес, ол
саяси кӛрегенділіктің рәмізі. Ол алысты болжайтын саясаттың батыл қадамы.
Жүздеген жылдар ӛтер, сол кезде болашақ ұрпақ бүгінгі ерліктің бағасын
берер. Бұл осы дәуірдің ең үлкен ескерткіші.
Ӛмір – мәңгілік күрес. XXI ғасыр Қазақстан жастарының алдына жаңа
талап қояды. Ол күрес ешқашан тоқтамайды. Әрбір адам ӛзінің бақыты үшін
еңбек етеді. Біз ӛз бойымызға бәсекеге қабілеттілікті орнықтыруымыз керек.
Бірақ ең бастысы - әр адам ӛз ісінің шебері болуы керек. Бәсекеге
қабілеттіліктің негізгі кілті – білім. Нарық экономикасы жастардың білікті
маман болуды талап етеді. Маған Қазақстанның Президенті ӛте ұнайды. Егер
Назарбаев республика тұтқасын ұстап тұратын болса, Қазақстанның табысқа
деген мүмкіндігі бұдан да зор болмақ.
Сыздық Махаббат,
Гаршин орта мектебінің 6 сынып оқушысы
Қазақстан
Қазақстан – біздің еліміз,
Қазақстан – біздің жеріміз.
Қазақстанның кӛгілдір туы бар,
Қазақстанның алтын күні бар.
Қазақстан халқының Мәртебесі, мақтаны!
Тұрсынов Әділет,
№ 2 Новоишим орта мектебінің 5 сынып оқушысы

Мен-қазақпын,мың ӛліп,мың тірілген.
Жүрегімде таныстым мұң тілімен,
Жылағанда жүрегім күн тұтылып,
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Қуанғанда күлкімнен күн тірілген.
Мен-қазақпын, биікпін байтақ елмін,
Қайта тудым, ӛмірге қайта келдім.
Мен мың да бір тірілдім мәңгі ӛлмеске,
Айта бергім келеді, айта бергім,- деген Жұбан Молдағалиев ақынмен бірге
толғанып, әлемге жар салғым келеді. Ӛйткені, мен азат елдің ұланымын,
Қазақстан
деген
байтақ
елдің
азаматымын.
Менің Отаным-Қазақстан. Мен Қазақстанның азаматы болғанымды мақтан
етемін. Қазақстан жері бай, оның кең байтақ даласына кӛз жетпейді,
сұлулығына тіл жетпейді. Ал менің елім қаһарман да батыл, шешен де
күреске , батыр халық. Ол ӛмір бойы ерлікке ұмтылған, сол үшін күрескен.
Ел басына күн туғанда, талай-талай батырлар шығып, жаудан елін қорғап
отырған. Ал бүгін Қазақстан бейнесі адам танымастан ӛзгерген.
Бүгінгі Қазақстан-әлемдік аренада ӛз орнын ойып алған, Азия мен
Еуразияны мойындата білген ӛжет елдің мекені.
Мен-ӛркениет ӛріне қадам басқан еркін елдің ӛренімін. Ӛткенге бойлап,
бүгінгі ақыл-таразасына салып баға беру,ғасырлар тоғысында ӛмір сүріп
жатқан қазақ мемлекеті туралы ӛз пікірін айту менің де парызым сияқты.
Туған жерін сүймейтін адам жоқ. Тек ӛз сезімін әркім әр түрлі жеткізуі
мүмкін. Суретшілердің тілі – бояу, музыканттардың тілі- музыка, ал ақын,
жазушылардың тілі –сӛз. Ал менің тілім - қазақ тіл. Қазақ тілі - менің ана
тілім.
«Адам ӛмірбаяны сияқты мемлекет тарихында да қоғамның, мемлекеттің
мекендік –саяси орны, соған сәйкес астананың орналасқан жері туралы
пайымы ӛзгертуге итермелейтін беймаза кезеңдер болады. Осындай тарихи
уақыт белесінде астананы ауық-ауық ауыстырудың салдарынан сырт кӛзге
абыр –сабыр оқиғалар ӛтіп жатқандай кӛрінеді. Бірақ олар елдің ұзақ
ғұмыры мен кемел келешегі үшін, тұрақты даму үшін қажет құбылыстар
болмақ»,- дейді Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев.
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. 1940 жылы 6 маусымда Алматы облысы,
Шамалған ауылында бақташының жанұясында дүниеге келді. Балалық
шағында ұшқыш болуды армандады, бірақ металлург болып жұмыс істеді.
Ал 1967 жылы Қарағанды металлургия комбинатының жанынан ашылған
институтты бітіріп, сол жердегі зауыт меңгерушісі, содан соң Теміртау
қаласының КПСС қалалық комитетінің екінші хатшысы болып іс атқарады.
1991 жылдан бастап, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан
Республикасының Президенті. Қазақстанның тұңғыш Президенті болып
саналады. Астана және Президент – егіз. Астана және Президенттің тарихы
бірдей деп санаймын.
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Астана – Қазақстанның астанасы. 1832-1961 жылдар аралығында
қала Ақмола қаласы болып аталды. Ал КСРО –да тың және тыңайған
жерлерді кӛтергенде, Целиноград қаласы болып ӛзгертілді. Қазақстан
тәуелсіздік алғаннан кейін астананы кӛшіру шешімі қабылданды. Сӛйтіп,
Қазақстанда жаңа астана пайда болды. Қаланың аты жаңаша - Астана деп
аталады.
Астана – арман қала,
Бағы бір жанған қала.
Тұрады ол жап-жасыл боп,
Мен үлкен болболғанда да,
Тӛкті оған нұрын дала,
Астана –сұлу қала,
Біз оны анамыздай,
Сүйеміз шынында да.
Жүректе сақтап атын,
Жүретін салтанатым.
Астана – биігіміз,
Биіктер күнге жақын,- деп, Тұманбай Молдағалиев
ақынымыз жырлап, әлемге аты шыққан астаналардан да сәулетті болуын
қалаған ғой. Ӛткен жылғы жазда Астана қаласында болдым. Қаланы
машинамен араладық. Кӛлік және коммуниция министрлігінің зәулім
ғималаты бірден кӛзге түседі. Тақтай мен зымыраған кӛлік қалаға
жақындаған сайын, аққудың қанатындай аппақ биік мұнаралары мен күнге
шағылысқан алтын күмбезді, сәнді де сәулетті мешіт оң жақтан еріксіз кӛз
тартады. Ендігі сәтте кәдімгі бір шеңбер сызығының бойын қуалай
орналасқан сәулетті ғимараттар тізбегін қақ жарып, әлгі шеңбердің ортасына
жақындаған кезде оң жақтан күміс сәулелі Бәйтерек мұнарасы кӛрінеді.
Даңқы алысқа кеткен «Астана-Бәйтерек»қазақ елінің символы іспеттес.
Астанада талай-талай мамандық алатын
білім ошақтары бар екен.
Университет, институт, колледж, училище тағы басқа ғылыммен шұғылданар
ұрпаққа жағдай жасалып, есігін айқара ашуда.
Астана-Қазақстанның саяси ӛмірінің орталығы. Мұнда Президент,
Парламент, Үкімет үйлері орналасқан.
... Тәуелсіз қазақ елінің желбіреген кӛк жалауы Елорда кӛгінде қалықтауда.
Республика даңғылымен жүріп келеміз. Бас кӛпірден қаланың тура
орталығына апаратын жол бұл. Сол қанатта-түріктердің «Ахсел» компаниясы
салған «Самал» ықшамауданы жайласқан.
Тұрғын үй кешеніде 16 қабатты 64 пәтерлі мұнара үйлер сап түзеп тұр.
Даңғылдың екі шетінде самал желмен баяу тербелген ақ қайыңдардың жас
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жапырағы үлбірейді. Астананың қай бұрышында ат басын тіресеңіз, бір
жақсысы, телефон-автоматтар ӛте кӛп.Зәулім де сәулетті үйлер тӛбесі мен
маңдайшасындағы жазулардан кӛз сүрінеді. Тура Алматыдағыдай –
«Шапағат», «Мобил-цесна»,«Бұлақ».Тӛңірек мұнтаздай, қисық түскен бір тал
шӛп таппайсың. Бүгінде тұтастай құрылыс алаңына айналған Астана күн
ӛткен сайын кӛркейе түсіп, еліміздің ең сәулетті қаласына айналып келе
жатыр.
Ал бүгінгі –Астана,
Арда туғанАрдақты да киелі.
Асқақ қала Асыл тастан сүйегі.
Құба жаннан-қуат алған құдірет!
Қуанғаннан тӛбем кӛкке тиеді.
Бұл ендігі-Елорда,
Ерке Есілдің жағасында,
Ертегідей сән-елге,
Ерлігіңді әлі талай дәлелде...
Жаңа ғасыр ғажабынан жаралған.
Мәңгі Астана,
Ең жас қала әлемде! - деп С.Тұрғынбекұлы дәл жырлайды.
Астананың түнгі келбеті ертегі дерсіз. Жер дүние самаладай жап-жапырақ.
Зәулім үйлердің қабырғаларындағы айшықты шамшырақтар жұлдыздармен
жымыңдасып, тіл қатқандай. Астанада баспа ӛнеркәсібі және тоқыма жеңіл
ӛнеркәсібі ӛте жақсы дамыған. Сондықтан да, бізде ғаламат кәсіпкерлер де,
қолы шебер ісмерлер де кӛп. Барлық мемлекеттерді жақындастыру, татутәтті ӛмір ӛткізуге қарлығаштай қанатымен су сепкен, бүкіл әлемге »Бейбіт
ӛмір сүрейік, соғыс деген сойқан болмасын, достықтың керуен кӛшіне
ӛтейік!» деген елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев үніне үлес қосқан
елшілер үшін «Әлемдегі достық ғимараты» да Астанада бой кӛтеруде
Жаса жайна, ару қалам-Астана!
Қазақ болып туғаным мақтанам.
Ӛнеріне ӛркендеген ӛренім,
Сүйсінемін, қызығамын, шаттанамын!
Астана және Президент туралы айтар сӛз шексіз, асқаралы биік.
Мен қазір 11 жастамын. 11 жылда тәуелсіздігіміз орнығып, мемлекетіміз
кемелденіп келе жатса, мен де азат еліммен бірге есейіп келе жатырмын.
Жиырма бірінші ғасыр басталған шақта, Қазақстан қанат жайып, қанатты
тұлпарға ұқсап, жылдамдық алып, аспанға самғап ұшуға дайын.
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Қазақстан дүние жүзіндегі дамыған елдердің бірі болуы-ақиқат.Менің
болашақтағы мақсатым – жоғары білімді маман болып, еліміздің ӛркендеуіне
үлес қосу.
Қазақстанымыз гүденіп, жеріміз кӛріктене берсін!
Гүлдене бер, Астана – гүлдене бер, Президент!

