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Аққұл Фариза,
Нағи Илиясов атындағы № 9 мектеп-гимназиясының
10 сынып оқушысы
Астананың асқақ бейнесі «Отаным», «Елім» деп соққан әр
жүректің түпкірінде мақтаныш сезімін ұялатары хақ. Бар
қазақтың бас ордасы қарқынды дамып, көздің жауын алар.
Көркем келбетімен күллі әлемді таңғалдырары анық.Бүгінгі
еліміздің жүрегі болып отырған
Астанамыз
тәуелсіз
Қазақстанның тарихындағы ең үлкен жетістігіміз деп мақтанышпен
айта аламыз. Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев мемлекет
орталығын кең байтақ даламыздың төріне көшіруінің өзі де ерлік деп
санаймын. Кезінде астананы ауыстыру мәселесіне байланысты
әртүрлі
көзқарастар болды. Көпшілігі Алматыда тұрып
үйренгендіктен қаланы қимай кеткісі келмеді. Халықтың пікірінше
бұл тек астананың ауысуы ғана емес, қазақ елінің тәуелсіздігінің берік
тұғырын Қазақстанның орталығында қалау екендігіне түсінушілікпен
қараған сынды. Астанамыз ауысып, ұлан-байтақ жеріміздің қақ
ортасына орналасты.
Ел ордамыз солтүстікте орналасқандықтан, Елордамызда өзге
ұлт өкілдері яғни, орыстар басым болса, ал қазіргі таңда ел ордада
құдайға шүкір қазақтар күннен күнге көбейіп келеді.
Есілдің жағасында орналасуын еңселі елордамызда демалатын
орындарда жеткілікті. Бәйтеректің айналасының өзі неге тұрарлық.
Сонымен қатар «Қазақ елі» монументінің алды да ғажайыпқа толы.
Дүние жүзіндегі ең жас астана-қазақ елінің Бас қаласының
сұлулығын үндестірген әлемдік сәулет өнерінің ең үздік үлгілерімен
салынған ғажайып ғимараттар қаланың көркін әрлендіріп тұрған
секілді. Ұшқыр қиялдан туған керемет ғимараттардың көріктісі«Астана-Бәйтерек» монументін жатқызуға болады. Сонымен қатар
көгілдір аспанмен тілдесіп тұрғандай алтын күмбезді «Нұр-Астана»
мешітінің өзі көздің жауын аларлықтай.
Тәуелсіздік сарайы, Бейбітшілік және келісім сарайы-Пирамида,
«Жұмыртқа үй» тәрізді сәулет өнері кез-келген адамды
таңқалдырады.
Бүкіл әлемде және Орталық Азияда Қазақстан мемлекетінің
беделі көтеріліп, елдің көркейіп өсіп, дамып келе жатқанында
Қазақстан Республикасының Президентінің айрықша үлесін
тигізгенін ұмытпағанымыз жөн. Президент те бір ұлттың перзенті,
мемлекеттің азаматы. Ол елінің тыныштығы мен халқының
амандығын, татулығын қамтамасыз етуі міндетті. Қазіргі таңда
елбасымыздың елеулі еңбектерінен халыққа хабардар ететін көптеген
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кітаптар шығарылуда. Соның бірі «Елін сүйген, елі сүйген Елбасы» атты
кітапты айрықша атап өткеніміз жөн болар.
Отанымыздың жыл санап гүлденген жасампаз кейіпіне барша жұрт
тамсана көз тастайды. Астананы әлемдегі ең әсем қала санатына қосып,
жалын жұртшылықтың бойында «Менің елордам» дейтіндей, патриоттық
сезімді қалыптастыруға негіз боларлықтай. Дағдарыстанда елді айрықша
аулақтатуға тырысқан елбасымыздың елге деген шексіз махаббатының
нәтижелі еңбегінің арқасы деп есептеймін.
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев елордамызды әлемдегі ең үздік 30
қаланың қатарына қосуды жоспарлап отыр. Шын мәнінде тәуелсіздікке енді
ғана қол жеткізген ел үшін жаңадан қала тұрғызу оңай іс емес. Қаншама күш
қуат керек. Осы орайда елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегі өлшеусіз
үлкен.
Астана-бұл тек қана билік шоғырланған, іскерлік дамыған орталық
емес, еліміздің мәдени, рухани ордасы.
Астана-қазақтың дербес елдігінің әлем тарихына өшпестегі болып
басылған мөр сияқты. Бұл қалада тұрғындар да, туғандар да арман жоқ. Ал
оның қалай салынып, қалай өркендегеніне көз салып, үлес қосқандардың да
арманы жоқ.
Астана- көркейіп, күннен-күнге гүлденіп келеді. Астанамыздың сол
жағалауында көгілдір аспанмен түстес зәулім ғимараттар, әулетті үйлер бой
көтерді. Әсіресе, жаз уақытында сол жағалауда жерге гүлден жасалған алуан
түрлі жануарлар бейнесіде елордамыздың көркіне көрік қосқандай. Кеш
құрым Астана жұлдызды қалаға айналып,әдемі сәнге еніп кетеді.
Отан дегеніміз-адам баласы үшін ең киелі жер болып табылады. Әрбір
адам өз Отаны үшін отқа түсіп, өмірін қиюға дейін барады. Кез-келген
мемлекеттің жүрегі-оның астанасы, демек біздің жүрегіміз Астана қаласы.
Тарих үшін өте қысқа уақытта біздің бас қаламыз-Астана шағын қаладан
еліміздің ең көрікті қаласына айналды.
Отанымыздың жүрегі, тәуелсіздіктің тірегі, халқымыздың бірлігі
Астана-Қазақстанның жарқын келбеті. Дүние-жүзіндегі астаналардың
ішіндегі ең жасы Астана.
«Мәңгі жасай берші қазағымның бас ордасы Астана» деп өзімнің
шығармамды еліміздің тірегі Елбасымызбен Елордамызға арнадым.

